
MEMORANDUM 
 

Aan : Presidium  
Van : Griffier 
Datum : 02-06-2022 
Betreft: :    Actualisatie Reglement van Orde voor de raad en raadscommissies  

 
Het reglement van orde voor de raad en raadscommissies (versie 14 mei 2014) is geactualiseerd. 
In rood en met doorhalingen is te zien waar wijzigingen zijn doorgevoerd.  
 
Wijzigingen 
Artikel 13, vergaderfrequentie:  
Geschrapt: 'en vinden in de regel plaats iedere laatste dinsdag van de maand'. De vergadercyclus 
gaat na de zomervakantie veranderen (meer tijd tussen presidium/commissie/raad) en is flexibeler 
in te vullen.  
 
Artikel 20, lid 3 Ambtsgebed: 
Terstond is gewijzigd in Direct (leesbaarheid). 
Toegevoegd: Raadsleden zijn vrij om het uitspreken van het gebed al dan niet bij te wonen. 
 
Artikel 22 Primus bij hoofdelijke stemming: 
Vervalt, gaat op in artikel 30 
 
Artikel 30, Stemming: 
Procedure stemming bij handopsteking toegevoegd.  
 
Artikel 53, vergaderfrequentie raadscommissies: 
Was: één week voor de gemeenteraad, wordt: In de regel vinden de vergaderingen van de 
raadscommissies plaats één tot twee weken voor de raadsvergadering. 
 
Artikel 54: Oproep en agenda 
Was: zeven dagen, wordt: De voorzitter plaatst tenminste vijf dagen voor een vergadering een 
oproep op het RIS 
 
Regels rond spreken in raad en commissies 
Graag uw aandacht voor artikel 25, lid 1b over het plegen van interrupties in de raad en artikel 61, 
lid 1b over interrupties in de commissies. Volgens ons reglement zijn interrupties in termijn 1 en 
termijn 2 toegestaan. Wil het presidium dit ongewijzigd voorleggen aan de raad? 
Hetzelfde geldt voor spreektijden (artikel 24 voor de raad en artikel 59 voor de commissies): er 
staat niets opgenomen over maximale spreektijden. 
 
Aanhangsel 
Na de raad van 21 april 2020 werd het aanhangsel op het reglement van kracht, met aanvullende 
afspraken vanwege het digitaal vergaderen, naar aanleiding van de Tijdelijke Wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming. Dit aanhangsel is momenteel nog steeds van kracht, de enige 
wijziging die wordt doorgevoerd is dat Ibabs is vervangen door de GO-app.  
 
Vraag 
Kan het presidium instemmen met voorgestelde aanpassingen? 
 


