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Initiatiefvoorstel  
 

Onderwerp:  
Reglement van orde van de raad 2020 

Commissie:  
n.v.t. 

Zaaknr: 
171725 

Portefeuillehouder:  
 

Gemeenteraad: 
11 juni 2020 
 

Openbaar  
 

e-mailadres opsteller:  
l.westbroek@partij18plus.nl 
 

  

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. vast te stellen het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

raad 2020, met daarin opgenomen een nieuw tweede lid, artikel 11, te weten; 
 
‘Door het college aangeboden raadsvoorstellen worden op de voorlopige agenda geplaatst van de 
eerstvolgende cyclus van commissie - en raadsvergadering, tenzij het presidium unaniem van 
mening is dat er redenen zijn om een voorstel te agenderen voor een daarop volgende 
commissie- en raadsvergadering’ 

 
2. voor de raadsvergaderingen van 2 juli en 17 september de bestuurlijke planning te volgen zoals 

vastgesteld door het presidium van 30 april jl., maar waarbij de raadsvoorstellen: 
a. Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte wordt geagendeerd voor de 

commissievergadering van 18 juni en de raadsvergadering van 7 juli 
b. Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 18 juni en 

de raadsvergadering van 2 juli 
c. Ontwikkelperspectief Centrum 2035 wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 

18 juni en de raadsvergadering van 2 juli. 
 
Inleiding 
De gemeenteraad stelt de agenda vast aan de hand van een door het presidium opgestelde 
voorlopige agenda. Gebruikelijk is dat van het college ontvangen raadsvoorstellen worden 
geagendeerd voor de eerstvolgende vergadercyclus. Wanneer er politiek verschil van mening is over 
het moment van agendering van een onderwerp dient dit in de openbaarheid besproken te worden.  
  
Beoogd effect 
Formalisering van de gebruikelijk praktijk en duidelijkheid waar het politieke primaat ligt. 
 
Relatie met beleidskaders  
N.v.t. 
 
Argumenten 
1.1.  Formalisering van de gebruikelijke praktijk en duidelijkheid waar het politieke primaat licht. 
 
Het is gebruikelijk dat voorstellen van het college aan de raad, worden geagendeerd voor de 
eerstvolgende commissie- en raadsvergadering in de vergadercyclus. Deze voorstellen worden 
opgenomen op een zogeheten voorlopige raadsagenda. Deze wordt vastgesteld door het presidium.  
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Het presidium kan van mening zijn dat een voorstel voor een latere raadsvergadering geagendeerd 
moet worden, omdat de raadsagenda anders te veel agendapunten zal bevatten, wat ten koste kan 
gaan van een effectieve raadsvergadering.  
 
De (politieke) inhoud van raadsvoorstellen is geen punt van overleg in het presidium dat niet in de 
openbaarheid vergadert. De politieke wenselijkheid een voorstel in een raadsvergadering te 
behandelen, behoort in het openbaar aan de orde te worden gesteld en kan als de raad in zijn 
vergadering als eerste zijn agenda vaststelt. Uiteraard wordt de wenselijkheid van het voorstel zelf 
besproken bij de behandeling van het voorstel. 

 
Deze gebruikelijke en gewenste gang van zaken is opgenomen in een nieuw toegevoegd tweede lid in 
artikel 11 van het voorgestelde Reglement van orde. 
 
2.1 Voor al eerder door het college aan de raad aangeboden raadsvoorstellen wordt vastgesteld 
wanneer deze behandeld zullen worden. 

 
Over de politieke wenselijkheid deze raadsvoorstellen vóór de zomervakantie te behandelen, kan 
verschil van mening bestaan. De discussie daarover hoort echter thuis in de raad, Voor ieders 
duidelijkheid, ook voor belanghebbenden bij deze voorstellen, wordt nu bepaald wanneer deze 
voorstellen worden behandeld in de commissie en in de raad. 
 
Overleg gevoerd met  
Overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet en het Reglement van orde zal uw voorzitter het 
college gelegenheid gegeven zijn schriftelijke wensen en bedenkingen over dit initiatiefvoorstel te 
geven. U zult zijn reactie aantreffen bij de vergaderstukken. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Zie Communicatie  
 
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. 
 
 
 



 

Pagina 3 van 3 
 

 
De indiener van dit initiatiefvoorstel, 
 
 
 
 
Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020 


