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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
1327887 

Portefeuillehouder: n.v.t. 
 

Gemeenteraad: 
31 mei 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1327888 

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

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 
2. Het aantal voorbereidende commissie te bepalen op twee, onder de naam commissie Samen 

wonen en commissie Samen leven. 
3. Tot voorzitter van de commissie Samen wonen te benoemen de heer J. Stip en tot 

plaatsvervangend voorzitter de heer L. Franzen 
Tot voorzitter van de commissie Samen leven te benoemen C.A. van der Duijn Schouten en tot 
plaatsvervangend voorzitter mevrouw A.P.S. Ripmeester 

4. Het aantal burgerleden te limiteren tot maximaal drie per fractie 
5. In te stellen een tweetal oriënterende bijeenkomsten onder de naam commissiebijeenkomst 

Samen wonen en de commissiebijeenkomst Samen leven 
 
Inleiding 
Het vorige presidium heeft de Verordening op de raadsvoorbereiding geëvalueerd aan de in de laatste 
vier jaren opgedane ervaring. Daarnaast is gekeken naar de laatste modelverordening van de VNG. 
Resultaat is de voorliggende ontwerpverordening op de raadsvoorbereiding 2018. Gebruikelijk is dat 
aan het begin van een nieuwe raadsperiode een nieuwe verordening wordt vastgesteld. Als uitvloeisel 
van de verordening moet ook een aantal functies worden vervuld. 
 
Beoogd effect 
Het hebben van een actuele Verordening op de raadsvoorbereiding en de vervulling van diverse 
daaruit voortvloeiende functies. 
 
Relatie met beleidskaders  
- 

Argumenten 
1. Met de nieuwe verordening beschikt de raad over een actuele verordening, waarin de ervaringen 

in de afgelopen vier jaren zijn verwerkt. 
2. Met dit aantal kunnen de raadsvergaderingen op doeltreffende en doelmatige wijze worden 

voorbereid.  
3. Hiermee maakt de raad zelf de keus hoe de raadsvergaderingen op doeltreffende en doelmatige 

wijze kunnen worden voorbereid. 
4. Hiermee zijn de vacatures vervuld. 
5. Hiermee is, overeenkomstig de eis in de verordening, het aantal burgerleden gelimiteerd. 
 
Overleg gevoerd met  
De fractievoorzitters 
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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  
Voor het vervullen van de functies ontvangen de raadsleden geen extra vergoeding. 
 
Juridische zaken  
- 
 
Duurzaamheid  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
De verordening zal digitaal bekend worden gemaakt en het besluit wordt meegedeeld in de rubriek 
‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai. 
 
 
 
 
 
De griffier,  
 
 
 
 
 

 

mr. J.G. van Straalen  
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

1. De Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 
2. Het raadsbesluit voor de overige besluiten 


