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Onderwerp

Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

Aangenomen met inachtneming van de amendementen A en B.

vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020 (kenmerk
2019008514)
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Amendement A
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Amendement ten aanzien van Artikel 28 Reglement van Orde gemeenteraad

ic

Bloemcndaal
Corsa nummer:
Van

Liberaal Bloemendaal, CDA Hart voor űloemendaal

Aan:

Dç voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Amendement bij raadsvoorstel

Bloemendaal

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 maart 2020,
Constaterende dat:

o

De Gemeenteraad in de vergadering van 31 januari 2020 een besluit heeft genomen over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat :

o
o
o
o

Artikel 28 aangeeft dat een orgaan dat geheimhouding oplegt en aan de raad verzoekt om dit
te bekrachtigen in overleg kan treden met de raad als orgaan.
Dit in de praktijk betekent dat indien een commissie geheimhouding oplegt, tų in overleg
daarover treedt met de raad.
Dit in de praktik een aparte situatie oplevert, aangerien de commissie onderdeel is van de
raad:
Dit het moment is om raken zo helder mogelijk op te stellen

BE SLUIT:
Artikel 28

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid. 55. tweede en derde lid, of 86. tweede
en derde lid, van de wet voornemens ís de geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen
wordt, ais het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover In een besloten
raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd
Te wiļ/iQen in
Artikel 28

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede
en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen en dan wel niet te
bekrachtigen wordt daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan,
behoudens een raadscommissie, overleg gevoerd, mdien dit wenselijk wordt geacht door één van de
organen

Ingediend door: Llbeeíal Bloemendaal, CDA, Hart Bloemendaal
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Amendement ten áánzien van Artikel 25 Reglement van Orde gemeenteraad
Bloemendaal
Corsanummer
Van

Liberaal Bloemendaal, CDA HvB

Aan

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Amendement bij raadsvoorstel

Bloemendaal

De Gemeenteraad van Bloemendaal In vergadering bijeen op 12 maart 2020,
Constaterende dat:

o

De Gemeenteraad in de vergadering van 31 januari 2020 een besluit heeft genomen over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat:

o
o
o
o

Er geen herhaling van de Gemeentewet in het Reglement van Orde hoeft te staan;
Fen praktische handleiding in de vorm van het Reglement van Orde In bepaalde situaties wel
uitkomst kan bieden;
Artikel 47 van hel huidige Reglement van Orde dat specifiek verwijst naar artikel 25, lid 1 van
de Gemeentewet, is vervallen in het nieuwe voorgestelde Reglement van Orde;
Artikel 25, lid 1 van de Gemeentewet van wezenlijk belang is voor de vergaderorde en
daarom gehandhaafd dient te worden

B E Slü I T:

Artikel 47 van her vorige Reglement van Orde te handhaven en als artikel 27a toe tc voegen aan het
huidige Reglement van Orde, luidende:
Artikel 27a Geheimhouding
Voor de afloop van dp besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig artikel 25, lid 1 van de
wet of omtrent de ínhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden De raad
kan besluiten de geheimhouding op te heffen

Ingediend door: Liberaal Bloemendaal, CDA. HvB
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-4Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2020, van de gemeenteraad van

de voorzitter,

de griffier,

Aangenomen: Unaniem
Voor: 18
Tegen: geen
Afwezig: 1 (LB)

Voorgesteld besluit

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

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2020 is door de gemeenteraad het nieuwe Reglement
van Orde vastgesteld, welke gebaseerd is op de modelverordening van de VNG. Tijdens deze
vergadering werden meerdere amendementen ingediend voor dit voorstel. Er werd geconcludeerd
dat enkele van deze amendementen tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw geagendeerd
zouden worden, zodat er ruimte was om naar de juiste formulering te kijken. Om het mogelijk te
maken dat deze amendementen nu behandeld kunnen worden, wordt het aangenomen RvO van 30
januari 2020 nu opnieuw geagendeerd, met als doel louter de destijds aangehouden
amendementen te behandelen.
Politieke keuzeruimte

N.v.t.
Gedachtegang

N.v.t.
Overwegingen van het college

N.v.t.
Middelen

N.v.t.
Participatie

N.v.t.
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Communicatie

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

N.v.t.
Vervolgproces/evaluatie

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

Bijlage 1 Reglement van Orde gemeenteraad Bloemendaal 2020 (2019008514)

