
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Op voorstel van de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing is, na een uitgebreide pilot, een gewijzigde 
invulling van de vergadercyclus tot stand gekomen. De nieuwe werkwijze met de vaste raadsavond op 
donderdag, afhankelijk van het aanbod ingevuld met beeldvormende raadsbijeenkomst, 
commissievergadering en/of raadsvergadering, dient in de betreffende reglementen van orde te 
worden verwerkt. Tevens zijn enkele nieuwe werkafspraken in de reglementen opgenomen. 
Onderstaand worden deze kort toegelicht. 
Daarnaast is de Gemeentewet begin dit jaar gewijzigd, waardoor de reglementen op enkele 
onderdelen dienen te worden geactualiseerd. Het betreft hierbij onder andere de bepaling dat het 
college bij initiatiefvoorstellen in de gelegenheid moet worden gesteld om wensen en bedenkingen 
over het voorstel kenbaar te maken. 
   
 
Beoogd effect 
Actuele reglementen van orde voor de vergaderingen van de inspraakbijeenkomst (vh. 
beeldvormende raadsbijeenkomst), raadscommissie en raad. 
 
 
Argumenten 
1.1. De reglementen dienen te worden aangepast aan de nieuwe werkwijze 
Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
Inspraakbijeenkomst (voorheen Beeldvormende raadsbijeenkomst)  

- de inspraakbijeenkomst is onderdeel van de raadsavond en heeft daarom geen vaste data en 

aanvangstijdstip; 

- themablokken zijn geen onderdeel meer van de vergadering; 

- aanmeldingstermijn voor insprekers is opgerekt; 

- mogelijkheid is ingevoerd om insprekers op één onderwerp eerst allemaal te laten inspreken 

om pas daarna vragen te laten beantwoorden; 

- de burgerraadsleden zijn toegevoegd; 

- van besloten vergaderingen worden alleen audioverslagen gemaakt.  

 

Commissievergadering 

- er is nu één commissie in plaats van meerdere raadscommissies; 

- de commissievergadering is onderdeel van de raadsavond en heeft daarom geen vaste data 

en aanvangstijdstip; 

- per agendapunt kunnen niet meer woordvoerders per fractie zijn dan het aantal leden van de 

commissie dat per fractie is bepaald; 

- rol agendacommissie is verduidelijkt; 

- agendering van LIS-stukken en beantwoording van schriftelijke vragen (niet op basis van 

artikel 39 RvO raad) kan mits minimaal een vijfde van het aantal raadsleden de agendering 

ondersteunt; 

- agenderingstermijn voor commissie is flexibel. Deze bedraagt minimaal 2 weken na 

aanbieding stukken aan raad, totdat inspreektermijn is verlopen en betreffende agendapunt 

op voorlopige commissieagenda is opgenomen; 

- onbeschermde (zuivere) spreektijd portefeuillehouder bedraagt 8 minuten; 

- instrument 24-uurs vragen is vervallen; 

- van besloten vergaderingen worden alleen audioverslag en besluitenlijst gemaakt. 

 

Raadsvergadering 

- de raadsvergadering is onderdeel van de raadsavond en heeft daarom geen vaste data en 

aanvangstijdstip 

- samenstelling agendacommissie is verduidelijkt; 
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- Actie- en motielijst wordt eenmaal per maand op de agenda geplaatst. Fracties kunnen hier 

vragen over stellen, mits de dag voor de betreffende raadsvergadering aangekondigd. Bij 

geen vragen is het agendapunt een hamerstuk; 

- Aanvullende schriftelijke vragen op beantwoorde schriftelijke vragen dienen voorafgaand aan 

de vergadering bij de griffie te worden aangemeld; 

- het vragenhalfuur is vervallen; 

- van besloten vergaderingen worden alleen audioverslag en besluitenlijst gemaakt. 

 

 
  
1.2. De reglementen dienen inhoudelijk in overeenstemming te zijn met hogere wet- en regelgeving 
Met het aanpassen van de artikelen over de stemming over personen en de mogelijkheid tot het 
indienen van wensen en bedenkingen door het college op initiatiefvoorstellen zijn de reglementen in 
overeenstemming met de Gemeentewet gebracht. Tevens zijn enkele verwijzingen naar artikelen uit 
de Gemeentewet geactualiseerd.  
 
 
Financiën 
Geen opmerkingen.  
 
Communicatie 
De reglementen zullen na vaststelling bekend worden gemaakt in het elektronische Gemeenteblad en 
in Stadserf 1.  
 
 
Bijlagen 

• Ontwerpbesluit Reglement van orde voor de inspraakbijeenkomsten 

• Ontwerpbesluit Reglement van orde voor de raadscommissie 

• Ontwerpbesluit Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad 


