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Initiatiefvoorstel Reparatie Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies 

Bloemendaal 2013-2014 

10 april 2014 

Als gevolg van de huidige bepalingen van het reglement van orde is het voor één van de vier 

raadsleden van een vier-persoons fractie niet mogelijk om lid te worden benoemd van één van de 

drie raadsvoorbereidende commissies.  

Dit heeft tot gevolg dat een raadslid dat in de raad woordvoerder is op een bepaald onderwerp, geen 

lid is van die commissie. Formeel gesproken moet dit raadslid de voorzitter de commissie iedere keer 

verzoeken om daar dan toch het woord te mogen voeren. Daar kan soepel mee omgegaan worden, 

maar heeft als bijkomend nadeel dat het betreffende raadslid niet vermeld staat op de website als lid 

van de commissie, daardoor niet automatisch op verzendlijsten staat en voor de buitenwereld niet 

bekend is als commissielid. Hierdoor kan dit raadslid informatie mislopen.  

D66 ziet dit als een omissie in het reglement en ziet dit graag op korte termijn gerepareerd. 

Het voorstel is om lid 1 van artikel 55 van het reglement van orde als volgt te wijzigen: 

Oude tekst 

1. In een raadscommissies heeft één lid per fractie zitting, als de fractie niet groter is dan vier 

leden. Als de fractie groter is dan vier leden, mogen twee leden zitting nemen in de 

commissie. 

Nieuwe tekst 

1. In een raadscommissies heeft één lid per fractie zitting. Als de fractie uit vier leden bestaat, 

mogen er in één commissie twee leden zitting nemen. Als de fractie groter is dan vier leden, 

mogen twee leden zitting nemen in de commissie. 

 

Vervolgens is het voorstel om te besluiten om mevrouw Kamps te benoemen in de commissie 

Samenleving, zoals aangegeven door de fractie. 

 

D66 
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De raad der gemeente Bloemendaal; 

gelezen het initiatiefvoorstel Reparatie Reglement van Orde; 

 

b e s l u i t: 

 

lid 1 van artikel 55 van het reglement van orde van de gemeenteraad en de raadscommissies 

Bloemendaal 2013-2014 als volgt te wijzigen: 

Oude tekst 

1. In een raadscommissies heeft één lid per fractie zitting, als de fractie niet groter is dan vier 

leden. Als de fractie groter is dan vier leden, mogen twee leden zitting nemen in de 

commissie. 

Nieuwe tekst 

1. In een raadscommissies heeft één lid per fractie zitting. Als de fractie uit vier leden bestaat, 

mogen er in één commissie twee leden zitting nemen. Als de fractie groter is dan vier leden, 

mogen twee leden zitting nemen in de commissie. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 3 juli 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen    

Stemmen voor: unaniem 

Stemmen tegen: geen  

Afwezig: 3 (CDA, LB, D66) 
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De raad der gemeente Bloemendaal; 

gelezen het initiatiefvoorstel Reparatie Reglement van Orde; 

 

b e s l u i t: 

 

te benoemen tot lid van de Commissie Samenleving 

 Mevrouw M.A. Kamps (D66). 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 3 juli 2014. 

 

, voorzitter 

 

, griffier 
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