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1. Voorstel
Vaststellen van: 

a) Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van Midden-Groningen 2018

b) Verordening op de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018

c) Vergaderschema gemeenteraad Midden-Groningen 2018

En de toelichtingen voor kennisgeving aan te nemen.

2. Inleiding
In het Reglement van orde en in de verordening op de raadscommissie is vastgelegd 
hoe de raad en de raadscommissie de vergaderingen inricht en wat de afspraken zijn 
ten aanzien van de overige werkzaamheden van de raad. Het Model Reglement van 
orde en de Model Verordening op de raadscommissies van de VNG van 2014 hebben 
hiervoor als basis gediend.

Voor het vergadermodel van de raad van Midden-Groningen is het BOB-model als 
uitgangspunt genomen. Voor een toelichting op het vergadermodel, zie bijlage 4 ‘Advies 
over de kaders voor de vergaderstructuur Midden-Groningen’, een advies van de 
werkgroep raadswerk. In het vergadermodel is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het 
verbinden met de samenleving door meer ontmoeting en dialoog met de inwoners, meer 
inspraak, vergaderen op locatie en experimenteren. In de klankbordgroep 
vergaderingen van 19 september en 31 oktober 2017 is gesproken over de 
bovengenoemde verordeningen. De verordeningen zijn vastgesteld en met een positief 
advies doorgezonden aan de gemeenteraad van Midden-Groningen.

3. Bevoegdheid van de raad
Op grond van artikel 16 van de Gemeentewet dient de raad het “Reglement van orde 
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voorde vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van midden-Groningen 
2018” vast  te  stellen.  Op grond van artikel  82 van de Gemeentewet  dient  de raad 
wanneer hij raadscommissies instelt de 
taken,  bevoegdheden,  de  samenstelling  en  de  werkwijze  te  regelen.  In  beide 
documenten wordt  vastgelegd hoe de raad en de raadscommissie  de vergaderingen 
inricht en wat de afspraken zijn ten aanzien van  de overige werkzaamheden van de 
raad.

4. Communicatie
Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Rein Munniksma
Waarnemend burgemeester

Bijlage:

1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van Midden-Groningen 2018

2. Verordening op de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018
3. Vergaderschema gemeenteraad Midden-Groningen 2018
4. Advies over de kaders voor de vergaderstructuur Midden-Groningen


