Registratienummer: 2009004795
Amendementen, behorende bij raadsvoorstel ‘Reglement van Orde’ van de fracties van VVD,
CDA en D66, alsmede ambtelijke reacties daarop

De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 29 januari 2009,

Gezien hebbende het ontwerpreglement van orde van de gemeenteraad en de raadscommissie
van de gemeente Bloemendaal,
Besluit:
In artikel 3 Presidium: het lid 3 te schrappen.
Reactie: Keuze aan de raad/fracties
In artikel 7 lid 3 te wijzigen in:
”De plaatsvervangend voorzitter kan optreden als er agendapunten aan de orde
zijn waarbij de voorzitter van de raad optreedt als vertegenwoordiger van
het college van burgemeester en wethouders of als portefeuillehouder.”
Reactie: Overnemen; zie ook ambtelijk voorstel nieuwe formulering lid 4 (bij de Pvdaamendementen).
In artikel 54 Samenstelling en duo-commissieleden te wijzigen in
1. Elke fractie heeft het recht zich in een raadscommissie door 1 lid
van zijn fractie te doen vertegenwoordigen. Met dien verstande dat ieder
raadslid in ieder geval zitting neemt (of kan nemen) in één raadscommissie
en het recht heeft om in één raadscommissie het woord te voeren.
Reactie: Overnemen.
In artikel 66, lid 4 en 5 te wijzigen in:
4. Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de raadsleden van de
commissie op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies;
5. In het advies worden de standpunten van alle (aanwezige) fracties opgenomen.
Reactie: Keuze aan de raad/fracties (wel als lid 3 en 4)

Bloemendaal d.d. 29 januari 2009

Toelichting.
In artikel 3 lid 1, 2 en 3 wordt geregeld wie er lid zijn van het presidium. Het amendement
beoogt dat alleen raadsleden lid of plaatsvervangend lid van het Presidium kunnen zijn en
duo-commissieleden niet. Deze regeling blijft daarmee ongewijzigd ten opzichte van situatie
in “Bloemendaal oud”.
Met het gewijzigde artikel 7 lid 3 wordt aangegeven dat de plaatsvervangend voorzitter van
de raad kan optreden als voorzitter als er agendapunten aan de orde
zijn waarbij de voorzitter van de raad optreedt als vertegenwoordiger van
het college van burgemeester en wethouders of als portefeuillehouder. Het is echter geen
automatisme is. Uitgangspunt is dat de burgemeester de raad voorzit.
De voorgestelde wijziging van artikel 54 lid 1 voorkomt dat enkele raadsleden monddood
wordt gemaakt, of ongewild niet mee kan doen met het politieke handwerk, omdat zijn of haar
fractie al met het maximale aantal leden in alle commissies is vertegenwoordigd.
De voorgestelde wijziging van artikel 66 lid 4 benadrukt de verschillende rol van een raadslid
en een duo-commissielid. Het is van belang is bij te houden wie in welke hoedanigheid een
advies namens een fractie heeft afgegeven. Tegelijkertijd biedt het vanaf nu duidelijk
bijhouden van de wijze waarop adviezen in een cie totstandkomen de mogelijkheid om het
werken met duo-commissieleden na negen maanden te evalueren: gebeurt het vaak dat een
standpunt namens een fractie afgegeven in een commissie door een duo-commissielid later in
de raad, bij de eigenlijke besluitvorming, door de bijbehorende fractie wordt "'overruled"'?

