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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Reglement van orde van de raad 2018 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
1315442 

Portefeuillehouder:  
 

Gemeenteraad: 
29 maart 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1318509 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl  

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
Vast te stellen het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
2018 
 
Inleiding 
Nu een nieuwe raadsperiode is begonnen, is bezien of het reglement aanpassing behoeft. Daarbij is 
gekeken naar de modellen van de VNG en de ervaringen die de afgelopen vier jaren zijn opgedaan 
met het huidige reglement. 
  
Beoogd effect 
Bij aanvang van de raadsperiode 2018 – 2022 te kunnen werken met een actueel reglement. 
 
Relatie met beleidskaders  
N.v.t. 
 
Argumenten 
1.1. Met een nieuw reglement beschikt de raad over een actuele versie die voldoet aan de laatste 

wettelijke eisen. 
 

In vergelijking met het huidige reglement wijkt het voorstel af op met name de volgende punten: 
 

a. Er zijn taalkundige en redactionele verbeteringen aangebracht. 
b. Twee of meer fracties die samengaan kunnen zelf een naam kiezen. 
c. Elektronisch beschikbare vergaderstukken worden op de website van de gemeente geplaatst. 
d. Het college is gemandateerd te beslissen op Wob-verzoeken gericht aan de raad. 
e. Overeenkomstig een wijziging van de Gemeentewet moet een initiatiefvoorstel uit de raad 

eerst voor een reactie worden voorgelegd aan het college. 
 
Overleg gevoerd met  
Het presidium in zijn vergadering van 5 maart 2018. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Zie Communicatie. 
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Evaluatie/monitoring  
De raad kan, eventueel op voorstel van het presidium, elk moment bepalen wanneer wijziging van het 
reglement noodzakelijk dan wel wenselijk is. In ieder geval wordt het reglement geëvalueerd aan het 
eind van elke raadsperiode. 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken  
N.v.t. 
 
Duurzaamheid  
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Het raadsbesluit wordt bekendgemaakt via de Blauwkai, de gemeentelijke website en het reglement 
wordt elektronisch bekend gemaakt. 
 
Het presidium, 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 

 
 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018 


