
AMENDEMENT  
 
Wat is een amendement?  
De gemeenteraad kan besluiten nemen die van de voorstellen van burgemeester en 
wethouders afwijken, of die afwijken van initiatiefvoorstellen van één of meerdere 
raadsfracties. Een voorstel voor zo’n wijziging van een ontwerpbesluit heet een 
amendement.  
 
Elk ontwerpbesluit en elke ontwerpverordening, die zijn geagendeerd voor een vergadering 
van de gemeenteraad, zijn amendeerbaar. Ieder raadslid dat aanwezig is en de presentielijst 
heeft getekend, kan een amendement indienen en kan vervolgens op een ingediend 
amendement een wijziging voorstellen. Dit wordt aangeduid als een subamendement.  
 
Een amendement of subamendement mag door meer leden/fracties worden ondertekend. 
Daarmee komt het politieke gewicht tot uitdrukking. Een amendement of subamendement 
moet ingediend worden voordat de beraadslagingen over het raadsvoorstel worden 
afgerond.  
 
Formulering van een amendement  
Een amendement moet zo geformuleerd zijn dat het mogelijk is dit direct in het voorgestelde 
besluit op te nemen. Vooral bij amendementen op verordeningen, bestemmingsplannen, 
kadernota, de begroting en de jaarrekening raden wij aan vooraf bij de raadsgriffie technisch 
advies in te winnen over de formulering van het amendement.  
 
Als de meerderheid van de raad vóór een amendement stemt, is het amendement 
aangenomen en wordt het besluit en/of de verordening, in die zin gewijzigd.  
Het amendement moet dan nog wel formeel in de raadsvergadering ondertekend worden. 
 
Hoe dien ik een amendement in?  
Het indienen van amendementen is geregeld in artikel 33 van het Reglement van orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. In het Reglement van 
orde is het volgende artikel opgenomen:  
 
Artikel 33 reglement van orde (Amendementen) 
 
1.   Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen 

indienen.  
 Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of 

meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. 
Alleen beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend  zijn door leden van 
de raad, die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.  

2.  Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een 
lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).  

3.  Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen 
worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op 
het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge 
indiening kan worden volstaan. 

4.   Intrekking door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de 
besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.  

 
Stuur amendementen die u vooraf bekend wilt maken v óór 13.00 uur op de dag van de  
raadsvergadering naar de raadsgriffie ( griffie@denhelder.nl ). Het amendement wordt 
voorafgaand aan de raadsvergadering uitgedeeld aan de raadsleden. 
 



 
Standaardmodel amendement  
 
 
Naam partij(en) en/of partijlogo’s.  
 
 
 
Amendement.  
 
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op [vermeld de datum]; 
 
gelezen het raadsvoorstel nummer [vermeld nummer] agendapunt [vermeld de titel]; 
 
 
besluit:  
 
het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen/aan te vullen:  
[invullen] 
 
 
Ondertekenaar(s) van het amendement.  
 
Namens de fractie van … , [invullen indien het amendement namens de fractie wordt ingediend] 
 
………  [naam indiener] 
 
 
 
Toelichting:  
[Hieronder licht u toe waarom u voorstelt het ontwerpbesluit te wijzigen] 
 
 


