
Raadsvoorstel  2022

Datum    
voorstel:   

24 februari 
2022

Registratiekenmerk: --

Raadsvergadering van:

Vergadering Commissie van: n.v.t.

Portefeuillehouder: Burgemeester 

Behandelend ambtenaar: K. Wiesenekker

Afdeling Griffie

Onderwerp / voorstel:

Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Woudenberg 2022 en het Reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raadscommissie 
2022.

Aan de Raad.

Voorstel
Het presidium stelt voor het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Woudenberg 2022 en het Reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raadscommissie 2022 vast te stellen.

Inleiding
De Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en van de raadscommissie 
zijn in november 2017 vastgesteld. Sindsdien is het Reglement van orde van de raad 
twee keer door middel van een wijzigingsverordening gewijzigd, te weten ten aanzien van 
het ambtsgebed en ten aanzien van de risicoanalyse integriteit van kandidaat 
wethouders.

Centrale vraag
Wil de raad overgaan tot actualisering van de Reglementen van orde van de raad en de 
raadscommissie.

Beoogd resultaat
Twee geactualiseerde verordeningen. 

Kader
Genoemde Reglementen.

Argumenten
Het Reglement van orde van de raad is door middel van twee wijzigingsverordeningen 
gewijzigd. Hierdoor kan het zicht op de integrale tekst verloren gaan. Het is daarom goed 



om de integrale tekst inclusief de wijzigingen opnieuw vast te stellen. Van de gelegenheid 
kan tevens gebruik worden gemaakt om een aantal andere wijzigingen door te voeren.

Het betreft in het Reglement van orde van de raad de volgende wijzigingen.

- De bepaling dat het presidium spreektijden kan vaststellen
- Een bepaling dat over het indienen van amendementen, moties en moties vreemd 

en over de behandeling van moties vreemd, het presidium regels kan opstellen
- De definitie van interruptie
- Bepalingen over de oproep en agenda voor een spoedeisende vergadering
- Geen aankondiging van de vergaderingen meer in dag- of weekbladen
- Verduidelijking van de procedure rond de herstemming over personen

In het Reglement van orde van de raadscommissie betreffen de wijzigingen:

- Geen aankondiging meer van de vergaderingen in dag- of weekbladen
- De bepaling dat het presidium spreektijden kan vaststellen (en niet meer de 

voorzitter zoals dat nu in de verordening is opgenomen);
- Dat het presidium ook de spreektijd voor insprekers kan vaststellen;
- De aanpassing van het aanvangstijdstip naar 19.30 uur.

Financiële consequenties
Geen

Communicatie
De Reglementen worden op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Het raadspresidium,

K. Wiesenekker                                        M. Jansen-van Harten
Griffier   Burgemeester

Bijlagen:
 Conceptverordeningen


