
 
 
Betreft: Motie vreemd aan de orde inzake extern voorzitterschap 
 
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 25 november 2020 
 
constateert, dat  
 

1. de Tweede kamer op 3 november jl. o.a. met steun van de fracties van 
GroenLinks, PvdA, het CDA, de VVD en D66 instemde met het wetsvoorstel van 
de Kamerleden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA) tot wijziging van 
de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht 
voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, 
staten- en eilandsraadscommissies; 
 

2. deze wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat 
de lasten en bevelen in  deze in het Staatsblad zullen worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden; 

 

3. gezien de informatie m.b.t. de duur van de behandeling van een wetsvoorstel 
bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer 
en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot 
publicatie van de wet in het Staatsblad op www.eerstekamer.nl inzake door-
looptijden van wetsvoorstellen de inwerkingtreding begin 2021 verwacht 
wordt; 
 

4. het aan de raad is om bij verordening vast te stellen welke regels men verbindt 
aan extern voorzitterschap, zoals bijvoorbeeld het besluiten over de functie-
vereisten en een bezoldiging; 
 

5. er gemeenten zijn  waar raadscommissies een andere benaming hebben, maar  
dat dat voor de werking van de voorgestelde bepaling niet uitmaakt, ook dan 
is een externe voorzitter mogelijk; 
 

6. dat ‘t bovenvermelde eveneens geldt voor de raadsontmoetingen in Renkum; 
 

van mening is, dat 
 

1. middels voornoemde wetgeving er ruimte is voor lokaal maatwerk; 
 

Raad 25-26 november 2020 

Motie vreemd is aangehouden. 
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2. gemeenten er de afgelopen jaren taken bij hebben gekregen, met alle gevolgen 
van dien voor het tijdsbeslag van de raadsleden; 

 
3. een voorzitter van een raadscommissie van buiten verlichting zou kunnen geven 

en zo de werkdruk voor zittende raadsleden niet alleen kunnen verminderen 
maar raadsleden ook meer tijd kunnen steken in zaken betreffende de 
kaderstellende rol en die van volksvertegenwoordiger; 

 
4. extern voorzitterschap de 'rolzuiverheid' ten goede komt, doordat het aanne-

melijker is dat een externe voorzitter geen politieke kleur heeft en bij 
disfunctioneren van de voorzitter de verstandhouding binnen een raad niet 
onder druk komt te staan; 
 

5. het denkbaar is, dat één persoon als extern voorzitter aangewezen zou kunnen 
worden; 
 

6. professionalisering van de raad, ook in deze, aandacht vraagt en gewenst is; 
 
  

draagt de griffie van de raad op 
 

 te komen met een voorstel inhoudende een gewijzigde verordening, een andere 
wijze van samenstelling van de agendacommissie, functievereisten en een 
bezoldiging van een extern voorzitter t.b.v. de raadscommissies, raads-
ontmoetingen en bijeenkomsten van de agendacommissie; 

 

 een en ander uiterlijk in de raad van februari 2021 ter besluitvorming aan de 
raad voor te leggen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

PRD 

 

De motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 

voorzien. 

 

 


