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Onderwerp

Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020 (kenmerk
2019008514)
De raad voornoemd, d.d. 30 januari 2020
De heer Slewe dient een amendement in met als kenmerk I (Corsanummer 2020000581) met als
dictum:
Besluit:
Artikel 42 lid 4
De leden die als duocommissielid worden voorgedragen, dienen bij de laatstgehouden
raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van die fractie waarvoor zij in de commissie
participeren en de artikelen 10,11,13 en 15 van de Gemeentewet zijn van toepassing.
Te wijzigen in:
Artikel 42 lid 4
De leden die als duocommissielid worden voorgedragen, dienen bij de laatstgehouden
raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie en de artikelen 10, 11,13 en
15 van de Gemeentewet zijn van toepassing.
Amendement I wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Twee raadsleden zijn
afwezig.
GroenLinks, VDB en VVD dienen een amendement in met als kenmerk J accent, Corsanummer 2020
met als dictum:
Besluit
Toe te voegen aan het besluit tot vaststelling van het Regelement van Orde van de gemeenteraad
Bloemendaal 2020 (kenmerk 2019008514):
"met dien verstande dat Artikel 38 lid 1 luidt:
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Vóór de sluiting van de raadsvergadering komen de volgende agendapunten aan de orde:
-Mededelingen
-Vaststellen van de besluitenlijst van de voorgaande raadsvergadering(en)
-Lijst van toezeggingen van het College aan Raad
-Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
-Vragenhalfuur
Amendement J accent wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Twee
raadsleden zijn afwezig.
Het raadsvoorstel wordt, met in achtneming varutelfangenomen amendementen, aangenomen met
14 stemmen voor (VVD, GroenLinks, DfĵflrCÖA, VDB) en 3 st^mmSTl tegen (HvB, de heer Slewe, LB).
Twee raadsleden zijn afwezig.

de voorzitter,

de griffier,
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vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020.
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Artikel 16 van de Gemeentewet verplicht de raad een reglement van orde op te stellen. De
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelt modelverordeningen voor gemeenten die als
basisdocument en hulpmiddel kunnen dienen voor het opstellen van de eigen verordeningen. In
2018 heeft de VNG onder andere de modelverordening van het Reglement van Orde (RvO)
geactualiseerd. Het huidige Reglement van Orde van de gemeente Bloemendaal is vastgesteld in
2013 en heeft viermaal wijzigingen ondergaan.
Deze nieuwe verordening zorgt er voor dat er een actueel en volledig Reglement van Orde in
Bloemendaal is. Louter artikelen die betrekking hebben op raadsvergaderingen zijn gewijzigd.
Artikelen met betrekking tot commissievergaderingen zijn ongewijzigd. De modelverordening van
de VNG geeft daar geen aanleiding toe aangezien dit per gemeente in Nederland op verschillende
wijze mag en is geregeld.
Beoogd effect
In het Reglement van Orde bepaalt de raad hoe de orde van de vergaderingen en andere
werkzaamheden in hoofdlijnen worden geregeld. Na inwerkingtreding van het reglement gelden
voor de raad de regels zoals in deze in het reglement zijn vastgelegd.
De modelverordening van de VNG is een stuk minder gedetailleerd dan het huidig geldende
reglement in Bloemendaal. In het presidium van 24 september 2019 is de wens uitgesproken om
het modelregeling als uitgangspunt te nemen en een minder gedetailleerde RvO op te stellen om
op die manier 'meteen schone lei' te beginnen. Het is niet mogelijk en wenselijk om alles te
formaliseren en reguleren. Een minder gedetailleerde versie van het RvO biedt de voorzitter van de
raad meer ruimte bij het maken van afwegingen.
Politieke keuzeruimte

De modelverordening van de VNG is als uitgangspunt genomen. Artikelen die de huidige werkwijze
in Bloemendaal vormgeven zijn hier in verwerkt. Het voorliggende Reglement van Orde is
geactualiseerd op het gebied van ondersteuning en procedures tussen de modelverordening van de
VNG en het vorige RvO in Bloemendaal. Daarnaast is het aangenomen initiatiefvoorstel inspreken
in commissies hierin verwerkt. Wijzigingen met een politieke lading zijn niet doorgevoerd. Dit is zo
afgesproken in het presidium van 24 september 2019. Bij het politieke debat kunnen daarvoor
amendementen ingediend worden.
Gedachtegang

N.v.t.
Overwegingen van het college

N.v.t.
Middelen

N.v.t.
Participatie

N.v.t.
Communicatie

Het besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeenteraad van Bloemendaal.
Samenwerking (Heemstede)
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Vervolgproces/evaluatie

Indien het Reglement van Orde in een later stadium aangepast dient te worden, kan dit middels
een raadsbesluit vormgegeven worden.
Bijlagen

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4

Reglement van Orde gemeenteraad Bloemendaal 2020 (2019008514)
Overzicht wijzigingen (2019008515)
Reglement van Orde gemeenteraad Bloemendaal 2013, zie HIER
Modelverordening VNG (2019008516)

