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Onderwerp:  
Verordening op de Raadscommissies 2010. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen van de Verordening op de Raadscommissies 2010 

 
 
       

     
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In maart 2008 heeft de raad besloten op een andere wijze te willen vergaderen. 
• Informatievoorziening, meningsvorming en debat/besluitvorming worden uit elkaar 

gehaald en in verschillende vergaderingen behandeld. 
• Vergaderingen over verschillende onderwerpen kunnen parallel plaatsvinden. 
• Voor eenieder en zeker ook voor inwoners, moet duidelijk zijn in welke fase van 

behandeling een onderwerp zich bevindt. Er moet voldoende tijd en gelegenheid zijn om 
zich op een onderwerp voor te bereiden en bij behandeling betrokken te zijn. 

• Vergaderingen worden zo ingedeeld en opgezet dat bekend is welke onderwerpen hoe 
laat aan bod komen. Dat betekent dat raads-, commissie- en collegeleden, ambtenaren 
en publiek gericht delen van een vergadering kunnen bijwonen. 

 
Het raadsbesluit van 25 maart 2008 om over te gaan tot een andere wijze van vergaderen, 
is nader uitgewerkt in een besluit van het presidium van 16 juni 2008. De taken van de drie 
vakcommissies Ruimte en Beheer, Maatschappelijke Zaken en Bestuurlijke Zaken zijn 
overgenomen door de Algemene Raadscommissie met een maandelijkse vergadering in 
twee parallelle sessies. Als voorportaal voor de meningvorming zijn de maandelijkse 
Informatie en Presentatiebijeenkomsten ingevoerd. Er is een proefperiode ingevoerd en er 
is op basis van artikel 10.2 Verordening op de Raadscommissies 2003 gewerkt.  
 
Om ruimte te creëren voor de  inhaalslag bij het vaststellen van bestemmingsplannen, komt 
de Commissie Bestemmingsplannen op adhoc basis bijeen. Zodra de achterstand is 
ingelopen worden de taken van deze commissie ook door de Algemene Raadscommissie 
overgenomen. 
 
In februari 2010 heeft de raad besloten de tijdelijke Vakcommissie nieuw gemeentehuis in te 
stellen, om de betrokkenheid van de raad bij dit onderwerp te borgen. 
 
Na de evaluaties van het vergadermodel in december 2008 en februari 2010 heeft  
de algemene raadscommissie op 18 mei 2010 ingestemd met het uitwerken van de 
volgende uitgangspunten in de Verordening op de raadscommissies: 
• vaste aanvangstijd 19.30 alle vergaderingen en bijeenkomsten; 
• vergaderdag raad en algemene raadscommissie: donderdag; 

    1



- 2 - 
 

• vergaderen in een cyclus van 5 weken op proef voor een jaar; 
• één algemene raadscommissie met twee parallelle sessies per bijeenkomst; 
• een vaste clustering van onderwerpen per sessie van de raadscommissie. 

 
      Het presidium krijgt de bevoegdheid de agenda’s voor te bereiden, de vergadercyclus   
      en de clustering van onderwerpen vast te stellen. Ook wordt de overdracht van taken van  
     de Agendacommissie naar presidium geformaliseerd. 
      
     Naast de verwerking van het vergadermodel in de verordening, is deze ook geactualiseerd 
     en gemoderniseerd op basis van het nieuwe VNG – model. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Met dit besluit wordt de Verordening aangepast aan het vergadermodel en gemoderniseerd.   
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

Deze wijzigingen worden gelijktijdig met de wijzigingen in het Reglement van Orde voor de 
raad aan de raad voorgelegd. Na het reces kunnen raad en commissies werken op basis 
van dan vastgestelde regelgeving.   

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De verordening bestaat uit voorschriften die gelden voor een ieder die 
commissievergaderingen bijwonen, er aan deelnemen en er kennis van moeten kunnen 
nemen.   

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd?  
De verordening treedt op 29 juni 2010 in werking.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.  
 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad kan raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen 
voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. Hij regelt daarbij 
de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de 
wijze waarop de leden van de raad inzage hebben in stukken waaromtrent door een 
raadscommissie geheimhouding is opgelegd. 
 
De huidige verordening sluit niet meer aan op de gewenste werkwijze en de huidige praktijk.   
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Bijlagen:   
 Verordening op de raadscommissies 2010( is raadsbesluit) 
 Toelichting 

 
 

Bergen, 31 mei 2010 
 

Presidium, 
 
 
 

A.M. Kooiman  drs. H. Hafkamp  
griffier      burgemeester 


