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Vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Bergen 2010

1. Waar gaat dit voorstel over?
Vanaf september 2008 is er, als proef, gewerkt met een gewijzigd vergadermodel. Daarin is
de opzet, werkwijze en structuur van de gemeenteraadsvergadering niet gewijzigd.
Inmiddels is in de Algemene Raadscommissie het voorstel overgenomen om de
vergaderdag, het aanvangstijdstip en de vergaderfrequentie te wijzigen. Daarnaast is de
commissiestructuur aangepast, zijn de werkzaamheden van de agendacommissie
overgenomen door het presidium en is het aantal burgercommissieleden per fractie
gemaximeerd en zijn hun bevoegdheden wat beperkt. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in
het Reglement voor de gemeenteraad en de Verordening op de commissies.
Ook zijn er voorstellen van de VNG ter actualisering van diverse onderwerpen
overgenomen. Deze hebben betrekking op:
het duidelijk formuleren van het artikel over het afsplitsen van fracties;
- een verduidelijking van de taak van de raad om na de verkiezingen te onderzoeken of
deze rechtmatig zijn verlopen;
- het wijzigen van het artikel omtrent de ter inzage legging van stukken;
- bepalingen omtrent de orde en geheimhouding in de raadsvergadering;
- de wijze van het stemmen op personen.
De toelichting bij dit Reglement is uitgebreider dan voorheen. Er is meer aansluiting gezocht
bij de toelichting op het model Reglement van de VNG. Hierdoor zijn de achtergronden en
keuzes voor bepaalde formuleringen in het Reglement 2010 beter inzichtelijk gemaakt.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Met dit besluit is het Reglement van Orde aangepast aan het vergadermodel en
gemoderniseerd. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende
gemeentelijke bestuursorganen tijdens het besluitvormingsproces van de raad zijn helder
omschreven.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

collegebevoegdheid
raadsbevoegdheid
1

opiniëren
kaderstellend
maatschappelijk urgent
budgetrecht
Deze wijzigingen worden gelijktijdig met de wijzigingen in de Verordening op de
raadscommissies 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?
Het Reglement van Orde bestaat uit voorschriften die gelden voor een ieder die
raadsvergaderingen bijwonen, er aan deelnemen en er kennis van moeten kunnen nemen.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
In plaats van het huidige Reglement te vervangen door een nieuw Reglement kunnen alle
tussentijdse tekstuele of artikel wijzigingen worden ingevoerd via een wijzigingsregeling.
Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is dat niet. Daarom is bewust gekozen een geheel
nieuw Reglement te laten vaststellen door de nieuwe raad. Veel van de politiek-bestuurlijke
beslisruimte is in het verleden al ingevuld.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Dit Reglement van Orde treedt terstond 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?
Het huidige Reglement sluit niet meer aan op de gewenste werkwijze en de dagelijkse
praktijk. De raad is wettelijk verplicht een Reglement van Orde voor zijn werkzaamheden
vast te stellen.
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