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• Resultaten evaluatie werkwijze raad en 
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• 

Onderwerp: Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad van Den Helder 2010. 

Gevraagd besluit: 
Vaststellen van de verordening tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010. 

Publiekssamenvatting 
De gemeenteraad heeft op 2 april 2012 besloten een aantal wijzigingen in de werkwijze van raad en 
commissies door te voeren waarmee is beoogd de politieke discussie in de raad te stimuleren. Deze wijzigingen 
zijn na het zomerreces van 2012 geïmplementeerd, in juni 2013 geëvalueerd maar nog niet vastgelegd in de 
betreffende verordeningen. Dit voorstel dient er toe het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010 (Reglement van orde) hierop aan te passen. 
Daarnaast wordt de betreffende verordening aangepast aan de huidige werkwijze. 

Inleiding 
Uw raad heeft op 2 april 2012 (RB12.0081) besloten een aantal wijzigingen in de werkwijze van raad en 
commissies door te voeren waarmee is beoogd de politieke discussie in de raad te stimuleren. Deze wijzigingen 
zijn na het zomerreces van 2012 geïmplementeerd, in juni 2013 geëvalueerd maar nog niet vastgelegd in de 
betreffende verordeningen. Dit voorstel dient hier toe. 

Naast bovengenoemde wijzigingen zal het Reglement van orde daar waar noodzakelijk aangepast en 
geactualiseerd worden aan de huidige werkwijze van de gemeenteraad. 

Met betrekking tot het Reglement van orde wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de VNG 
modelverordening. Hierdoor kan het voorkomen dat de toelichting bij bepaalde artikelen uitgebreider is dan 
noodzakelijk is voor de Helderse situatie. Daar waar de Helderse verordening afwijkt van de VNG 
modelverordening wordt dat in de verordening en de toelichting daarop in het vet weergegeven. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De wijzigingen naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 april 2012 (RB12.0081) te formaliseren in het 
Reglement van orde waarbij de verordening tevens wordt geactualiseerd aan de huidige werkwijze van de 
gemeenteraad. 

Kader 

Artikel 16 van de Gemeentewet. 

Argumenten 
Wijzigingen naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 april 2012 (RB12.0081) 
In het raadsbesluit wordt aangegeven dat: 
a. per bespreekpunt één debattermijn wordt gehouden; 
b. het college van burgemeester en wethouders alleen in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op 
ingediende moties en amendementen; de voorzitter kan, wanneer het debat daartoe aanleiding geeft, de raad 
voorstellen een portefeuillehouder bij wijze van uitzondering het woord te geven; 
c. tijdens de raadsvergaderingen alleen gebruik wordt gemaakt van speciaal daarvoor geplaatste microfoons; 
de inrichting van de raadzaal wordt hierop aangepast. 
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Ad a. 
Wijzigen artikel 21 Aantal spreektermijnen en spreekregels, lid 1, als volgt: 
De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschied in één spreektermijn, tenzij de raad anders beslist. 
Verwijderen huidig lid 2 tot en met 4 en hernummeren huidig lid 5 in nieuw lid 2 en huidig lid 6 in nieuw lid 3 en 
huidig lid 7 in nieuw lid 4. 

Oe toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

Wijzigen artikel 23 Handhaving orde; schorsing, lid 1b, als volgt: 
Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan 
bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

Ad b. 
Naar aanleiding van de evaluatie van juni 2013 is voorgesteld het college van burgemeester en wethouders op 
een ondergeschikte wijze maar ruimer dan tot op heden (RB12.0081 onder b.) gebruikelijk is, de gelegenheid te 
geven te participeren in de debatronde. Hierbij krijgt het college van burgemeester en wethouders de 
gelegenheid zaken te verduidelijken, eventuele onjuistheden te corrigeren en te reageren op een ingediend 
amendement door middel van een pre-advies. Eén en ander vanuit het perspectief dat de kwaliteit van de 
besluitvorming een gedeelde verantwoordelijkheid van raad en college van burgemeester en wethouders 
betreft. 

Wijzigen artikel 22 Spreektijd, lid 4, als volgt: 
Het college van burgemeester en wethouders kan participeren in een debatronde om zaken te verduidelijken, 
eventuele onjuistheden te corrigeren en te reageren op een ingediend amendement of motie door middel van 
een pre-advies. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

A d c . 

Dit onderdeel behoeft geen wijziging. Dit is al als zodanig opgenomen in artikel 21 , onder huidig lid 6. 

Aanpassen spreektijd 
Naar aanleiding van de evaluatie van juni 2013 is gebleken dat de gedifferentieerde spreektijd zoals die nu 
wordt aangehouden een beperking geeft om elkaar te overtuigen of standpunten uit te dragen. Voorts is 
aangegeven dat de huidige spreektijd op gespannen voet staat met het houden van één debattermijn per 
onderwerp. De spreektijd dient daarom voor alle fracties 12 minuten te bedragen. 
Wijzigen artikel 22 Spreektijd, lid 1, als volgt: 
1. Iedere fractie krijgt een spreektijd van 12 minuten. 
Verwijderen huidig lid 2, hernummeren huidig lid 3 in nieuw lid 2, huidig lid 4 in nieuw lid 3 en huidig lid 5 in 
nieuw lid 4. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

Vergaderingen als maandag op een feestdag valt 
In principe worden de vergaderingen van de gemeenteraad gehouden op maandag. Als de maandag op een 
feestdag valt (bijvoorbeeld 2 e paasdag) houdt dat in dat de raadsvergadering vervalt. Gevolg kan zijn dat dit een 
zware agendadruk geeft voor de daaropvolgende raadsvergadering en dat besluiten vooruitgeschoven moeten 
worden. Voorgesteld wordt daarom op dinsdag te vergaderen indien de daaraan voorafgaande maandag een 
feestdag is. 

Invoegen nieuw lid 2, artikel 9 Vergaderfrequentie, als volgt: 
2. Indien de maandag van de vergadering een feestdag betreft wordt er op de daaropvolgende dinsdag 
vergaderd. 

Hernummeren huidig lid 2 in nieuw lid 3, huidig lid 3 in nieuw lid 4. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 
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Wijzigen titel Reglement van orde 
In verband met bovenstaande wijzigingen met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018 wordt de titel van 
het Reglement van orde gewijzigd in Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de gemeenteraad van Den Helder 2014. 

Invoegen nieuw artikel 52a Citeertitel, als volgt: 
Deze verordening kan aangehaald worden als: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2014. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het voorstel is niet referendabel. Op grond van artikel 2, onder k. van de Referendumverordening 
Den Helder 2012 zijn verordeningen uitgezonderd voor het houden van een referendum. 

Financiële consequenties 

Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Communicatie 

Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 

Realisatie 
In het presidium van 3 maart 2014 is dit voorstel besproken. Het voorstel zal na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart 2014 aan de nieuwe raad ter besluitvorming worden aangeboden. 

Den Helder, 3 maart 2014 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

ae gemee 

t raadsgrwfïer 
mr. drs 

/ 
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