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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verordening op de raadsvoorbereiding 2022

Gemeenteraad 
2 juni 2022

Zaaknummer
506107
 

Portefeuillehouder
 

 Openbaar

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

 

 

Geadviseerd besluit
1. Vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022

2. Het aantal burgerleden te limiteren tot maximaal 3 per fractie

3. Te bevestigen dat het besluit van 12 mei jl. over het aantal commissies, de benaming en de 
bemensing van het (plv.)voorzitterschap van de commissies en de oriënterende bijeenkomsten, ook 
gebaseerd is op de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt een nieuwe Verordening op de raadsvoorbereiding 
vastgesteld. Deze verordening regelt de commissies artikel 82 en 84 Gemeentewet.
De huidige verordening uit 2018 is door het presidium bekeken en is aangepast naar aanleiding van 
de ervaringen van afgelopen vier jaar en de laatste modelverordening van de VNG.

Beoogd effect
Het hebben van een actuele Verordening op de raadsvoorbereiding.

Relatie met beleidskaders
-

Argumenten
1.1 Met de nieuwe verordening beschikt de raad over een actuele verordening, waarin de ervaringen 
in de afgelopen vier jaren zijn verwerkt.
1.2 Hiermee maakt de raad zelf de keus hoe de raadsvergaderingen op doeltreffende en doelmatige 
wijze kunnen worden voorbereid.
2.1 Hiermee is, overeenkomstig de eis in de verordening, het aantal burgerleden gelimiteerd.
3.1 Hiermee zijn de op 12 mei jl. genomen besluiten ook gebaseerd op de nieuwe verordening

Overleg gevoerd met
-

Kanttekeningen
-

Uitvoering/vervolgstappen
De uitnodigingen en agenda’s voor de komende vergaderingen worden op de gebruikelijke wijze 
verspreid.

Evaluatie/monitoring
Opgedane ervaringen kunnen desgewenst altijd leiden tot aanpassing van de verordening.

Financiën
-

Juridische zaken
-

Duurzaamheid
-

Communicatie/participatie na besluitvorming
De verordening zal elektronisch bekend worden gemaakt en het besluit wordt meegedeeld in de 
rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai.

Het presidium,

de griffier, de voorzitter,

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

 

Bijlagen
1. Verordening op de raadsvoorbereiding 2022.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 juni 2022

Zaaknummer:
506107

Onderwerp:
Verordening op de 
raadsvoorbereiding 2022

:

:

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

het bepaalde in artikel 82, eerste lid en artikel 84 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022

2. Het aantal burgerleden te limiteren tot maximaal 3 per fractie

3. Te bevestigen dat het besluit van 12 mei jl. over het aantal commissies, de benaming en de 
bemensing van het (plv.)voorzitterschap van de commissies en de oriënterende bijeenkomsten, ook 
gebaseerd is op de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022.


