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Gevraagd besluit: 

Vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad van Den Helder 2018. 

 

Publiekssamenvatting 

Op grond van artikel 16 Gemeentewet dient een gemeenteraad een reglement van orde voor haar 

vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Het huidige reglement van orde dateert van 2015. In 

februari 2018 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gewijzigd Modelreglement van orde 

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gepubliceerd. Het nu voorliggende 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 

2018 is daarop aangepast waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het VNG Modelreglement van orde.  

 

Inleiding 

Op grond van artikel 16 Gemeentewet dient een gemeenteraad een reglement van orde voor haar 

vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Het huidige reglement van orde dateert van 2015. In 

februari 2018 heeft de VNG een gewijzigd Modelreglement van orde gepubliceerd. Met betrekking tot het 

voorliggende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 

Den Helder 2018 is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het VNG Modelreglement van orde. 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 het VNG Modelreglement van orde wordt dat in de verordening 

en de toelichting daarop in het vet weergegeven. 

Daarnaast heeft de VNG in juni 2016 een brief gepubliceerd met betrekking tot een aantal wijzigingen. De 

wijzigingen genoemd in deze brief zijn, voor zover noodzakelijk, alsnog doorgevoerd.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De wijzigingen naar aanleiding van het VNG Modelreglement van orde formaliseren in het Reglement van orde 

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018. 

 

Kader 

Artikel 16 van de Gemeentewet. Dit artikel regelt het vaststellen van een reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.  

 

Argumenten 

Met betrekking tot het nu voorliggende reglement van orde zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. 

Onderstaand worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen beschreven. Daarnaast is het reglement van orde 

taalkundig en redactioneel geheel aangepast en waar nodig geactualiseerd.  

 

Wijzigingen naar aanleiding van de VNG brief 29 juni 2016 

 

Artikel 22. Volgorde stemming over amendementen en moties 

Soms kan een motie dermate zwaar wegen voor een fractie dat de steun voor het gehele voorstel hiervan 

afhangt. In dat geval is het nuttig als de raad, in de praktijk op voorstel van de betreffende fractie, kan besluiten 

om van de voorgeschreven stemvolgorde af te wijken. In lid 4 is daarom opgenomen dat de raad kan afwijken 

van de volgorde om eerst over het voorstel en daarna over een ingediende motie te stemmen.  

 

Artikel 23. Stemming over personen 

De toelichting op dit artikel is gewijzigd. De stemming in de raad over de benoeming en het ontslag van een 

wethouder zijn voortaan schriftelijk en geheim.  
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Artikel 33. Initiatiefvoorstellen 

Uit het nieuw aan de Gemeentewet toegevoegde vierde lid, artikel 147a, volgt dat de 

gemeenteraad geen besluit mag nemen over een initiatiefvoorstel dan nadat het college in de 

gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Uiteraard 

moet het college daarvoor een redelijke termijn krijgen. Dit artikel is geheel gewijzigd naar aanleiding van deze 

nieuwe wetgeving (circulaire 2015-000695351). Het college dient binnen 4 weken schriftelijk wensen en 

bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis aan de raad te brengen.   

 

Wijzigingen naar aanleiding van de VNG brief 27 februari 2018 

 

Artikel 6. Onderzoek geloofsbrieven en benoeming wethouders 

Dit artikel wordt aangevuld met een voorziening om de integriteit van kandidaat-wethouders te kunnen 

beoordelen. Het tweede lid wordt daartoe aangevuld met de mogelijkheid om in het kader van het onderzoek 

door de commissie van de kandidaat-wethouder een verklaring omtrent het gedrag te verlangen. Daarnaast 

wordt er een vierde lid toegevoegd op grond waarvan de burgemeester voor aanvang van iedere ambtstermijn 

opdracht kan geven de kandidaat-wethouders te onderwerpen aan een risicoanalyse integriteit, waarover 

verslag wordt uitgebracht aan de raad. De uitkomst van de analyse en de eindconclusie zijn niet openbaar.  

 

Artikel 9. Oproep en agenda 

Dit artikel is een samenvoeging van het oude  artikel 9 ‘Oproep en voorlopige agenda’ en het oude artikel 10 
‘Aanvullende agenda; vaststellen agenda’. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en zonder gevolgen.  

 

Artikel 11. Openbare kennisgeving 

In dit artikel wort een nieuw lid 2 toegevoegd. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om in spoedeisende 

gevallen, waarin de reguliere wijze van openbare kennisgeving van raadsvergaderingen uit het eerste lid niet 

volstaat, de kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaats te laten vinden.  

 

Artikel 28. Opheffing geheimhouding 

Met de toevoeging aan dit artikel van de tekst ‘dan wel niet te bekrachtigen’ is volledigheidshalve bepaald dat 
de raad ook over het voornemen tot niet-bekrachtigen van een geheimhouding in een besloten vergadering 

overleg voert met het betrokken orgaan.  

 

Artikel 31. Amendementen en subamendementen 

Artikel 32. Moties 

De artikelen zijn gelijkgetrokken in die zin dat moties nu ook mondeling ingediend kunnen worden als de 

voorzitter van oordeel is dat dit volstaat.  

 

De wijzigingen, met betrekking tot artikel 21; ‘Stemming; procedure hoofdelijke stemming’ en artikel 25; 
‘Ingekomen stukken’ zijn niet doorgevoerd in de voorliggende verordening. Met betrekking tot artikel 21 blijft de 

oproeping op alfabetische volgorde. Met betrekking tot artikel 25 heeft Den Helder een geheel eigen procedure 

in die zin dat bij de raad ingekomen stukken namens de agendacommissie door de griffier worden voorzien van 

een afdoeningsvoorstel.  

 

Overige wijzigingen   

 

Artikel 2. Presidium 

Het artikel is gewijzigd. Voor een overzichtelijker geheel van de verschillende gremia die de raad ten dienst 

staan zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van het presidium geregeld in de afzonderlijke 

Verordening op het presidium Den Helder 2018. 

 

Artikel 3. Agendacommissie 

Het artikel is gewijzigd. Voor een overzichtelijker geheel van de verschillende gremia die de raad ten dienst 

staan zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van de agendacommissie geregeld in de afzonderlijke 

Verordening op de agendacommissie Den Helder 2018. 

 

Artikel 7. Fracties 

Het artikel is uitgebreid met een aantal leden over het afsplitsen van fracties. In lid 6 wordt aangegeven wat 

wordt verstaan onder het afsplitsen van een fractie, in lid 7 en lid 8 wordt ingegaan op de naamvoering van de 

afgesplitste fractie.  

In lid 9 is aangegeven dat een afgesplitste fractie geen recht heeft op fractievergoeding. In het verleden heeft de 

raad aangegeven het afsplitsen van fracties niet aan te willen moedigen waarbij met name ook wordt gewezen 

op de kiezerslegitimiteit.  
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Artikel 15. Spreektijd 

De spreektijd is verhoogd van 12 minuten naar 13 minuten. Reden hiervoor is dat het met het oude 

vergadersysteem mogelijk was om de interrupties niet mee te tellen bij de spreektijd. Met het nieuwe 

vergadersysteem is dit niet mogelijk en wordt alle spreektijd geregistreerd; derhalve is de spreektijd met 1 

minuut verhoogd. 

 

Artikel 37. Inlichtingen 

Dit artikel is gewijzigd. Er is aansluiting gezocht bij het VNG Modelreglement. De inlichtingen worden niet meer 

verstrekt in de raad en zijn daarom geen agendapunt meer. 

 

Artikel 39. Procedure begroting 

Artikel 40. Procedure jaarrekening 

Deze artikelen zijn niet meer opgenomen in de voorliggende verordening. Deze artikelen maken onderdeel uit 

van de nieuw vast te stellen Verordening op het presidium Den Helder 2018.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

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. 

 

Duurzaamheid 

Het betreft een wijzing van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad. In dit kader is duurzaamheid niet van toepassing. 

 

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 9 juli 2018 is dit voorstel besproken. Het voorstel zal in de commissie Bestuur en Middelen 

van 10 september 2018 ter advisering en in de raad van 24 september 2018 ter besluitvorming worden 

aangeboden. 

 

 

Den Helder, 9 juli 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


