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Onderwerp / voorstel:
Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de raad.

Aan de Raad.

Voorstel
Door wijziging van artikel 15, lid 1 van het Reglement van orde van de raad 2017 het 
ambtsgebed te vervangen door een openingstekst.

Inleiding
In artikel 15, lid 1 van het Reglement van orde is geregeld dat de voorzitter de 
raadsvergadering opent nadat de voorzitter het ambtsgebed heeft uitgesproken. Bij de 
laatste wijziging van het Reglement is dit artikel zo geformuleerd. De toen al bestaande 
praktijk, om het ambtsgebed voor de opening van de vergadering uit te spreken, is 
hiermee in het Reglement van orde vastgelegd. 

Centrale vraag
Wil de raad overgaan tot aanpassing van artikel 15, lid 1 van het Reglement van orde.

Beoogd resultaat
Wijziging van artikel 15, lid 1 van het Reglement van orde 2017. 

Kader
Genoemd Reglement.

Argumenten
Het ambtsgebed wordt uitgesproken voordat de raadsvergadering wordt geopend. Het 
gebed maakt geen onderdeel uit van de vergadering. Maar gevoelsmatig kan dit anders 
worden beleefd. Omdat het ambtsgebed formeel geen onderdeel uitmaakt van de 
vergadering zijn de raadsleden niet genoodzaakt, laat staan verplicht bij het uitspreken 
van het ambtsgebed aanwezig te zijn. Het ambtsgebed is geen persoonlijk gebed van een 
raadslid, maar een uitspraak die niet door alle leden van de raad behoeft te worden 
onderschreven. Het ambtsgebed wordt uitgesproken namens het collectief, de raad, 
waaraan niet een bepaalde gemeenschappelijke geloofsovertuiging van de individuele 
leden ten grondslag hoeft te liggen. Een raadslid neemt niet persoonlijk deel aan het 
gebed en kan het daarmee dus eens of oneens zijn. 



De vorenstaande opmerkingen met betrekking tot de aard van het ambtsgebied nemen 
niet weg dat het ambtsgebed voor leden van de raad ongemakkelijk kan zijn. Het 
ambtsgebed wordt namelijk namens het collectief van de raad uitgesproken. Het 
collectief waarvan alle raadsleden deel uitmaken. Dit ongemakkelijke gevoel kan er ook 
zijn bij inwoners, die zich allemaal door de raad vertegenwoordigd moeten kunnen 
voelen. De raad die de belangen van de gemeente en haar inwoners op een neutrale 
wijze behartigt.

Wij weten dat er raadsleden en fracties zijn die dit voorstel zullen betreuren. Het 
ambtsgebed, dat een lange traditie in Woudenberg vertegenwoordigt, zal bij aanvaarding 
van dit voorstel worden afgeschaft. Wij respecteren deze gevoelens. Daarom hebben wij 
nagedacht over een passend alternatief, dat op waardige wijze in de plaats kan komen 
van het ambtsgebed. Wij menen dit alternatief gevonden te hebben door de introductie 
van een openingstekst, die door de voorzitter na opening van de vergadering namens de 
gehele raad wordt uitgesproken en woorden geeft aan de normen en waarden die in de 
Woudenbergse samenleving breed worden gedragen en die de raad ten grondslag legt 
aan zijn vergaderingen. In het gewijzigde eerste lid van artikel 15 van het Reglement is 
vastgelegd dat het presidium deze openingstekst vaststelt. 

Duurzaamheid
Dit voorstel zou de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners met het bestuur van 
de gemeente kunnen bevorderen, doordat meer inwoners zich door de raad 
vertegenwoordigd kunnen voelen.

Draagvlak
Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde kan het college wensen en 
bedenkingen ter kennis van de raad brengen. Het college heeft aangegeven hiervan geen 
gebruik te zullen maken, omdat dit onderwerp een aangelegenheid van de gemeenteraad 
is.

Financiële consequenties
Geen

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van deze wijzigingsverordening zal deze worden bekendgemaakt en 
treedt de gewijzigde tekst op 31 oktober 2019 in werking. Het presidium zal zich buigen 
over het opstellen van een openingstekst.

Communicatie
Op de gebruikelijke wijze middels publicatie van de commissie- en raadsstukken.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

M. van de Hoef, fractievoorzitter.

Bijlagen:
 Concept-wijzigingsverordening


