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1. Voorstel 

Vaststellen van het:  

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) Voorstel wijziging van de vergaderstructuur van de raad van de gemeente Midden-

Groningen; 

d) Gewijzigde vergaderschema 2018 

e) Vergaderschema 2019 

 

2. Inleiding 

In de raadsvergadering van 2 januari is de toezegging gedaan dat binnen drie maanden het 

Reglement van orde van de vergaderingen van de raad en de Verordening op de raadscommissie.  

De fracties zijn in gelegenheid gesteld reacties kenbaar te maken bij de griffie. Dit heeft geleidt 

tot voorstellen van wijzigingen in het Reglement van Orde van de raad en in de verordening op de 

raadscommissie. Daarnaast heeft dit geleidt tot een structuurwijziging in de vergaderwijze. Dat 

heeft ook tot gevolg dat het vergaderschema van 2018 moest worden aangepast.  

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad heeft de twee verordeningen waarin wordt geregeld hoe de vergaderingen van de 

raad en de raadscommissie worden ingericht. Daarin staan afspraken over de werkzaamheden van 

de raad. Deze zijn geëvalueerd en  dit leidt tot kleine aanpassingen. Daarnaast heeft de 

gemeenteraad voorgesteld om de vergaderstructuur aan te passen. Het vergaderschema van 2018 is 

daarop aangepast. Daarnaast is ook het vergaderschema van 2019 opgesteld. 

4. Bevoegdheid van de raad 
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Op grond van artikel 16 van de Gemeentewet dient de raad het “Reglement van orde voor de 

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; dit gebeurt via de  

“Verordening op de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018”. 

 

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. 

5. Beoogd effect 

Doel is het aanpassen van de beide bovengenoemde documenten, het vaststellen van een 

effectieve vergaderstructuur en het vastleggen van data van de vergaderingen van de raad van 

Midden-Groningen. 

 

6.  Overzicht van wijzigingen Reglement van Orde en verordening op de raadscommissie: 

 

A. Ten aanzien van het Reglement van orde voorde vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de raad van Midden-Groningen 2018 is een opmerking gemaakt ten aanzien van het spreekrecht 

voor burgers. Daarnaast worden een aantal technische wijzigingen aangebracht in twee artikelen. 

 

Inhoudelijk: 

 

 De vraag is of het huidige Artikel 14  Spreekrecht burgers wel/niet gehandhaafd blijft?  

 

Er is in de raadswerkgroep discussie geweest over de wenselijkheid dat burgers kunnen 

inspreken over onderwerpen die niet op de raadsagenda staan. Afgesproken is dit wel op te 

nemen en dit onderdeel te evalueren. Tot heden is er geen gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid. Voorgesteld wordt om deze passage vooralsnog niet te wijzigen. 

 

 Artikel 13 lid 4: “over het door dat raadslid ingediende” vervangen door “daarover” 

 

 Artikel 32: lid 2: vragenrecht: “tenminste 24 uur”  aanpassen in “uiterlijk op de woensdag 

12.00 uur voor de dag van de raadsvergadering”. Dit is ook aangepast in de toelichting. 

 

 Artikel 32: lid 10: dit geeft dus de raad ook nu al de mogelijkheid om in te spelen op de 

actualiteit. Daarom is er geen nadere aanpassing van dit artikel nodig. 
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B. De “Verordening op de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018” wordt 

aangepast als volgt:  

 

 Artikel 4 lid 4 De zinsnede “Deze commissieleden hebben daarnaast tijdens de laatste 

raadsverkiezingen op de kandidatenlijst van de desbetreffende fractie gestaan.” is 

verwijderd. De reden daarvoor is dat men ook graag andere geïnteresseerden de 

mogelijkheid wil geven om politiek betrokken te raken.  

 

 Artikel 7, lid 1 gemeentehuis in SL: moet worden raadzaal in Slochteren 

 

 Artikel 8, lid 2: moet aangepast worden naar: deze stukken worden aangeboden op het 

“besloten gedeelte” van de vergaderapp. 

 

 Artikel 9, lid 1: moet gewijzigd worden in: de stukken liggen ter inzage bij de griffie. 

 

 Artikel 9, lid 3: moet gewijzigd worden als artikel 8 lid 2. 

 

 Artikel 11, lid 1: vaste zitplaatsen klopt niet voor de commissie. Dit is er uitgehaald, er zijn 

zitplaatsen per fractie 

 

 Artikel 12, lid 1: Vergaderquorum: 

In de gemeentewet is in artikel 20 het vergaderquorum geregeld voor de gemeenteraad. De 

vergadering van de raad wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de 

helft van het aantal zitting hebbende leden vertegenwoordigd zijn. Etc. Deze tekst is door 

het VNG integraal overgenomen in de modelverordening op de raadscommissie.  

 

In de gemeentewet staan de belangrijke afspraken over de commissie in artikel 82. De raad 

regelt taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de 

wijze waarop leden van de raad inzage hebben in stukken waaromtrent door een 

raadscommissie geheimhouding is opgelegd. In lid vijf is artikel 20 Gemeentewet NIET van 

overeenkomstige toepassing verklaard, dus de gemeenteraad kan zelf iets regelen over een 

quorum. 

 

In ons reglement op de raadscommissie staat over vergaderquorum het volgende: 
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Een vergadering wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbende commissieleden aanwezig is. 

Dus conform de modelverordening. 

 

We gaan niet voor themacommissies, en daar ziet eigenlijk de modelverordening VNG wel 

op toe. In het geval van een themacommissie is er geen probleem met een quorum omdat 

er dan vaststaat welke leden in welke themacommissie zitting hebben.  

 

In ons geval één raadscommissie die af en toe op twee locaties op het zelfde tijdstip 

parallel vergaderd kan in het uiterste geval betekenen dat er bijvoorbeeld bij 1 commissie 

maar van elke fractie 1 lid is en dan voldoe je niet aan de opgestelde regel. Een oplossing 

zou kunnen zijn om in artikel 12 een extra lid toe te voegen: 

 

“Indien er op het zelfde moment meerdere  parallelle raadscommissies gehouden worden 

geldt dat een vergadering niet wordt geopend voordat meer dan de helft van het aantal 

fracties vertegenwoordigd in de raad aanwezig is.” 

 

Artikel 14, lid 1: “toezeggingenlijst” wijzigen in “verslag” 

 

7. Wijziging vergaderstructuur 

In de agendacommissie is gesproken over de druk van de grote hoeveelheid aan onderwerpen die op 

de raad af gaan  komen en waar besluitvorming op moet volgen. Als dit vertaald moet worden naar 

de agenda van de commissie dan zien we dat er een beperkte hoeveelheid tijd is voor de 

tweewekelijkse commissievergadering om deze onderwerpen zo weg te zetten, dat de 

raadscommissie voldoende tijd heeft om over deze onderwerpen te spreken en te debatteren. 

Tegelijkertijd vindt in het huidige model altijd aansluitend aan een commissievergadering een 

raadsvergadering plaats. Dit legt druk op de commissievergadering om tijdig klaar te zijn. Dit kan 

er voor zorgen dat het debat onvoldoende uit de verf komt. Dit is vanuit het 

fractievoorzittersoverleg de aanleiding een aangepast vergadermodel voor te stellen. Kort gezegd 

komt het vergadermodel neer op:   

 week 1 (donderdag): commissievergadering (19.30 uur – max. 23.00 uur) 

 week 2 (donderdag): commissievergadering (idem) 

 week 3 (donderdag): beeldvormende vergadering (19.30 – 22.00 uur) 

 week 4 (donderdag): besluitvormende raad (19.30 uur – 22.00 uur) 
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Voor een volledige beschrijving: Zie bijlage 3. 

8.   Vergaderschema 2018 en 2019 

Het vergaderschema van 2018 is van september tot december aangepast op de voorgestelde 

wijziging (bijlage 4). Verder is er een voorstel voor het vergaderschema van 2019 opgesteld (bijlage 

5). 

 

9. Historische context 

Zie bij de inleiding. 

10. Argumenten 

In deze evaluatieronde is afgesproken is om geen ingrijpende wijzigen te laten plaatsvinden. 

11. Kanttekeningen en risico’s 

n.v.t. 

12. Financiële paragraaf 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. 

13. Communicatie 

De gewijzigde verordeningen worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Het vergaderschema 

en de gewijzigde vergaderstructuur worden met de organisatie gecommuniceerd en gepubliceerd in 

de daarvoor aangewezen media. 

 

Namens de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

R.W. Munniksma 

Burgemeester 

F.M. Bouwman 

griffier 

 

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 
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3 Voorstel van de wijziging van de vergaderstructuur van de raad van Midden-Groningen 

4 Vergaderschema 2018 

5 Vergaderschema 2019 

 


