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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Bijeen op 16 maart 2023,

besluit:

De tekst van het Reglement van Orde als volgt aan te passen:

Aan artikel 25 wordt toegevoegd een derde lid, dat als volgt komt te luiden:

3. Raadsleden kunnen een verzoek doen tot agendering van stukken die staan op de Lijst van 
ingekomen stukken. Hierover wordt tijdens de raadsvergadering gestemd. Agendering vindt plaats 
wanneer een verzoek door ten minste 9 raadsleden wordt ondersteund. Door de agendacommissie in 
de eerstvolgende vergadercyclus wordt besloten in welke commissie het ingekomen stuk zal worden 
behandeld. Behandeling vindt plaats in de daaropvolgende vergadercyclus.

Het tweede lid van artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

Oude tekst:
2. Er kan alleen worden ingesproken over zaken die op de agenda van de betreffende 

commissievergadering staan.

Nieuwe tekst:
2. Er kan worden ingesproken over ieder onderwerp, met dien verstande dat het onderwerp dient te 
passen binnen de betreffende commissie.



de voorziť

Besluit raad:

VJoor n Ĺ VWO, DU.C 

Tege^ 3 * 0«-M, 1



Inleiding

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies regelt onder meer de orde 
tijdens vergaderingen. In artikel 25 wordt geregeld hoe wordt omgegaan met ingekomen stukken. In 
artikel 59 wordt het inspreken tijdens de commissies geregeld.

In het presidium van 20 december 2022 is door de aanwezigen verzocht wijziging van deze beide 

artikelen op te nemen in een raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel wordt in de tweede vergadercyclus van 
2023 besproken in de commissie Bestuur 8t Middelen, en in de gemeenteraad.

Besluitvorming
De raad zal gevraagd worden te stemmen over het voorgenomen besluit waarmee de artikelen 25 en 

59 worden aangepast.

Bijlage:
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente 

Bloemendaal 2020, zie HIER


