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Geadviseerd besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
Bijgaand aanvullend reglement van orde voor de digitale vergaderingen van de 
gemeenteraad vaststellen voor de duur dat de Tijdelijke wet van kracht is.

Samenvatting
Als gevolg van het coronavirus is aan iedereen verzocht om zoveel als mogelijk 
vanuit huis te werken. Om die reden is het niet mogelijk om reguliere vergaderingen 
van de gemeenteraad of Raadsontmoetingen en Raadscommissies fysiek te laten 
plaatsvinden in het gemeentehuis, waarbij iedereen aanwezig kan zijn. 

Op grond van de Gemeentewet is digitaal beraadslagingen houden toegestaan, maar 
digitale besluitvorming was nog niet mogelijk. De Tijdelijke Wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en 
openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van 9 april 2020 (Spoedwet) 
voorziet hier tijdelijk wel in. 

Het vastgestelde Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad voorziet echter niet in spelregels voor digitaal 
vergaderen en besluiten. Daarom is deze aanvulling op het Reglement van Orde 
gemaakt.
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Beoogd effect
Het voorzien in afspraken over de vergaderorde bij digitaal vergaderen van de 
gemeenteraad

Kader
De Gemeentewet en de Tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming 
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius 
en Saba van 9 april 2020.

Argumenten
Zorgen voor vastgelegde afspraken over ordevraagstukken bij het digitaal 
vergaderen en digitaal besluiten nemen. In artikel 2.3 is bij lid c de voorwaarde 
opgenomen dat de voorzitter in staat moet zijn om de orde te handhaven. In het door 
de raad vastgestelde Reglement van Orde wordt niet voorzien in ordebepalingen bij 
digitale vergaderingen. Dit maakt een aanvulling met afspraken over digitaal 
vergaderen noodzakelijk, zodat helder is hoe in voorkomende gevallen gehandeld 
wordt. 

De Spoedwet is in eerste instantie van kracht tot 1 september 2020. Zo lang als de 
noodzaak hiertoe bestaat kan bij Koninklijk Besluit besloten worden om steeds voor 
een periode van maximaal twee maanden de einddatum te verschuiven. De raad 
wordt voorgesteld om de aanvulling op het Reglement van Orde vast te stellen voor 
de periode waarover de Spoedwet van kracht is.

Draagvlak
Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met de agendacommissie op 6 mei 
2020 bij de evaluatie van de eerste digitale raadsvergadering van 22 april jl. Het 
voorstel is vervolgens voorgelegd aan de fractievoorzitters.

Aanpak/Uitvoering
Deze aanvulling op het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 
vaststellen en bekendmaken.

Communicatie 
Na vaststelling van de wijziging wordt het besluit bekendgemaakt in het elektronisch 
gemeenteblad en geplaatst op overheid.nl.

Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen extra kosten verbonden.


