
 

 

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE 
WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD MIDDEN-GRONINGEN  
2021 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen; 
gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter; 
gelet op de  artikelen 16, 82, 83 en 84 van de  Gemeentewet. 
 
B E S L U I T: 
 
de volgende verordening vast te stellen: 
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 
MIDDEN-GRONINGEN 2021 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 2a. Het fractievoorzittersoverleg 

1. Er is een fractievoorzittersoverleg dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. 

2. Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het 

fractievoorzittersoverleg vervangt. 

3. De griffier of diens vervanger is de secretaris van het fractievoorzittersoverleg. 

4. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het fractievoorzittersoverleg. De 

plaatsvervangend voorzitter van de raad is plaatsvervangend voorzitter van het 

fractievoorzittersoverleg. 

5. Beraadslagingen in het fractievoorzittersoverleg zijn niet openbaar, verslagen worden beschikbaar 

gesteld via de besloten website. 

6. Het fractievoorzittersoverleg kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen. 

7. Het fractievoorzittersoverleg doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het 

functioneren van de raad en de raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van de 

agendacommissie. 

 

Artikel 2b. Het Seniorenconvent 

1. Er is een seniorenconvent dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. Het 

seniorenconvent bespreekt enkel die onderwerpen die gezien eventuele schade van openbaar 

overleg voor de gemeente niet in een fractievoorzittersoverleg besproken kunnen worden. 

2. Het seniorenconvent is een overlegplatform namens de raad voor vertrouwelijke en 

spoedeisende kwesties waaronder:  

a. Vertrouwelijke onderwerpen die (nog) niet openbaar behandeld kunnen worden;  

b. Onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is;  

c. De toepassing van de Gedragscode Integriteit;  

d. Vertrouwelijke mededelingen over openbare orde en veiligheid. 

e. Andere situaties waarin de voorzitter een vertrouwelijk dan wel spoedeisend overleg 

noodzakelijk acht.  

3. Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het Seniorenconvent 

vervangt. 



 

 

4. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het seniorenconvent. De plaatsvervangend 

voorzitter van de raad is plaatsvervangend voorzitter van het seniorenconvent. 

5. De griffier of diens vervanger is de secretaris van het seniorenconvent. 

6. De voorzitter belegt op eigen initiatief dan wel op verzoek van één of meer fractievoorzitters 

dan wel het college de vergaderingen;  

7. De vergaderingen van het seniorenconvent zijn besloten;  

8. Tenminste één week voor het houden van de vergadering worden de leden schríftelijk 

uitgenodigd. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken. De uitnodiging 

wordt voorzien van een concept-agenda, vast te stellen door het seniorenconvent bij aanvang 

van de vergadering;  

9. De agenda’s zijn door raadsleden en commissieleden op te vragen bij de griffie. 

10. Van de vergaderingen wordt een zakelijk verslag opgesteld. Dit verslag bevat:  

a. de namen van de aanwezige leden en van de leden die afwezig waren;  

b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;  

c. de conclusies en genomen besluiten;  

d. eventuele minderheidsstandpunten, met een korte aanduiding van de motieven.  

Het verslag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na de vergadering 

aan de leden van het seniorenconvent gezonden.  

11. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van het seniorenconvent vastgesteld. 

12. Het seniorenconvent kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen. 

13. Het seniorenconvent kan beslissen dat, overeenkomstig artikel 86 eerste lid van de 

Gemeentewet, er geheimhouding zal gelden op de inhoud van de stukken en/of de vergadering. 

Deze beslissing wordt in het verslag opgenomen. Het seniorenconvent kan besluiten de 

geheimhouding op te heffen. 

14. In de gevallen waarin dit artikel niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit artikel, 

beslist het seniorenconvent op voorstel van de voorzitter. 

 

HOOFDSTUK 2. RAADSVERGADERINGEN 

Paragraaf 1. Voorbereiding 

 

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda 

1. De griffier zorgt voor een jaarplanning voor de diverse vergaderingen. In de regel vindt de 

vergadering van de raad plaats op de donderdagavond en wordt gehouden in de raadzaal van het 

gemeentehuis. 

2. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere 

vergaderplaats aanwijzen. 

3. Voordat een oproep wordt verzonden, stelt de agendacommissie de agenda van de vergadering 

voorlopig vast. 

4. De voorzitter zendt ten minste 10 dagen voor een raadsvergadering de raadsleden een oproep 

(mailbericht) met de mededeling dat de agenda met vermelding van dag, tijdstip en plaats van de 

vergadering is geplaatst op de openbare website van de gemeente; de daarbij behorende stukken, 

met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde 

stukken, worden in beginsel 10 dagen voor de raadsvergadering digitaal beschikbaar gesteld. 



 

 

5. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 9, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt uiterlijk 48 

uur voor aanvang van de vergadering een mailbericht aan de leden gezonden. De aangepaste 

agenda wordt op de website gepubliceerd. De daarbij behorende stukken worden digitaal 

beschikbaar gesteld. 

 

HOOFDSTUK 3. BEVOEGDHEDEN, INSTRUMENTEN RAADSLEDEN 
 

Artikel 28. Amendementen en subamendementen 

1. Raadsleden dienen amendementen en subamendementen voor het sluiten van de beraadslaging van 

het voorstel waarop deze betrekking hebben in bij de voorzitter. Dit gebeurt schriftelijk, tenzij de 

voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.  

2. Een amendement bevat de naam en fractie van de indiener(s). 

3. Er wordt alleen beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door 

raadsleden die de presentielijst getekend hebben. 

4. Intrekking door de indiener van een amendement of subamendement is mogelijk totdat de 

beraadslagingen door de voorzitter zijn beëindigd en de voorzitter de stemming laat beginnen. 

(conform artikel 17) 

 

Artikel 29. Moties 

1. Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter. (getekend is weggehaald! Week af van 

het model regelement van orde van de VNG hoeft niet volgens gemeentewet) 

2. Een motie bevat de naam en fractie van de indiener(s) 

3. De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of 

voorstel waarop het betrekking heeft. 

4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat 

alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld. 

5. Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de beraadslaging door de voorzitter 

zijn beëindigd en de voorzitter de stemming laat beginnen. (conform artikel 17) 

 

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 37. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit reglement treedt in werking de dag na bekendmaking. 

2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde voor vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad Midden-Groningen 2021. 
3. Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Midden-

Groningen 2018, zoals vastgesteld door de raad op 21 juni 2018 wordt ingetrokken. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 april 2021,  

 

De voorzitter,   

 

De griffier, 



 

 

Toelichting 
 

Toelichting bij het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad.  

 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 2a. Het fractievoorzittersoverleg 

Dit artikel geeft de aard en de taak van het fractievoorzittersoverleg aan. Het is niet de bedoeling dat 

het fractievoorzittersoverleg een rol krijgt in de besluitvorming van de raad of de inhoudelijke 

voorbereiding daarvan. Het fractievoorzittersoverleg heeft voornamelijk een algemeen adviserende rol 

(aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad). Diverse gemeenten 

hebben dit takenpakket uitgebreid met meer inhoudelijke taken. De VNG is van mening dat het 

fractievoorzittersoverleg voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van het raadswerk een 

ondergeschikte rol dient te vervullen omdat anders het gevaar bestaat dat er binnen de raad een nieuw 

bestuursorgaan wordt gecreëerd, hetgeen niet strookt met de Grondwet, die het primaat immers 

expliciet bij de raad legt (artikel 125, eerste lid, van de Grondwet).  

 

Men zou ervoor kunnen kiezen de regie van enkele interne/organisatorische kwesties bij het 

fractievoorzittersoverleg neer te leggen. In artikel 2 is als aanvullende taak opgenomen dat het 

fractievoorzittersoverleg aanbevelingen doet aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden 

van de raad en zijn commissies. Hieronder vallen taken als: het initiëren van een aanpassing van het 

reglement van orde, het instrueren van de griffier en het bespreken van agenda technische zaken. 

 

Het is van belang dat in het fractievoorzittersoverleg elke partij een stem heeft die even zwaar weegt. 

Op deze wijze wordt de positie van minderheidsfracties in een dualistisch stelsel versterkt. Tevens kan 

dit de betrokkenheid van alle fracties bij de raadsvergaderingen vergroten. 

 

De griffier is bij elke vergadering van het fractievoorzittersoverleg aanwezig (artikel 4, eerste lid), 

omdat de griffier voor de ondersteuning van de raad zorgt. Hij moet weten hoe de agenda eruit komt te 

zien en welke punten besproken gaan worden.  

 

Artikel 2b. Het Seniorenconvent 

Het seniorenconvent is een orgaan dat over politiek gevoelige of vertrouwelijke kwesties overleg kan 

voeren. Het orgaan bestaat uit de burgemeester en fractievoorzitters. Het seniorenconvent wordt 

ondersteund door de griffier die het verslag maakt. Vanwege de onderwerpen die besproken worden 

heeft het overleg een besloten karakter en kan geheimhouding worden opgelegd als leden van het 

seniorenconvent hiertoe besluiten. 


