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Onderwerp: Oplegnotitie aanpassingen reglement van orde raad en 
raadscommissies 
Datum: 19 juli 2012 
Auteur: Griffie 
Registratienummer Corsa: 2012i00253 
 _______________________________________________________________________________  
 
In verband de digitale (beeld en geluid) registratie van de raads- en raadscommissievergaderingen  en 
een aantal wijzigingen in de praktijk dienen de reglementen van orde van de raad en de 
raadscommissies aangepast te worden. Conform afspraak in het Presidium zijn de verordeningen en 
de aanpassingen nog door Evelien Meijer doorgelopen. In deze oplegnotitie zijn de wijzigingen op een 
rijtje gezet.  
 
Algemene wijzigingen 

• In overeenstemming met de Algemene Bepalingen van de verordeningen is daar waar ‘lid 
(van de raad)’ stond vervangen door ‘raadslid’ conform de Algemene Bepalingen van de 
verordening en daar waar  ‘leden van de raad’ stond vervangen door ‘raadsleden’; 

• In de verordeningen wordt verwezen naar de rubriek Gemeente-aan-Huis van een in de 
gemeente verschijnend huis-aan-huisblad; 

• Een aantal grammaticale aanpassingen. 
 

 
 

Wijzigingen reglement van orde raad 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

w. Raadsinformatiesysteem: in het raadsinformatiesysteem – www.raadleiderdorp.nl. - van de 

gemeenteraad van Leiderdorp plaatst de griffie de agenda's, vergaderstukken voor de vergaderingen 

van de gemeenteraad, raadscommissies en overige informatie over de raad. Het 

raadsinformatiesysteem bestaat uit een openbaar gedeelte (RIS) en een besloten gedeelte (BIS). In 

het BIS staat naast alle openbare informatie ook niet-openbare informatie. Het BIS is toegankelijk voor 

(burger)raadsleden en de leden van het college. 

Artikel 3  

2. Onder de verantwoording van de griffier vindt verslaglegging van de vergaderingen plaats, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 17 en 18 van dit reglement. 

Artikel 5 Presidium 

7. De besluitenlijst van de vergadering van het raadspresidium wordt ter kennisneming in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst. 

 
Artikel 6 Agendacommissie  

1. In de agendacommissie is elke raadsfractie vertegenwoordigd door de aanwezigheid van de 

plaatsvervangend voorzitters van de raad, door de (plaatsvervangend) voorzitters van de 

raadscommissies of door de aanwezigheid van een raadslid. Daarnaast zijn de 

(plaatsvervangend) griffier en de secretaris aanwezig. 

2. De plaatsvervangend voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de agendacommissie. 

Bij diens afwezigheid benoemen de aanwezigen een vervanger uit hun midden. 
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8. De mededelingen uit de agendacommissie worden aan alle (burger)raadsleden en aan college 

ter kennisneming gemaild.  

Artikel 8 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging 

1. Bij elke (tussentijdse) benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in 

bestaande uit drie raadsleden. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop 

betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde raadsleden en de processen-verbaal van 

de stembureaus. 

2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven mondeling verslag uit aan de 

raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt 

van een minderheidsstandpunt. 

Artikel 11 Oproeping en bekendmaking 

1. De voorzitter roept de raadsleden ten minste tien dagen tevoren op voor de vergadering door 

publicatie in het raadsinformatiesysteem van:  

a. de agenda, waarop de te behandelen onderwerpen zijn vermeld; 

b. een lijst van ingekomen stukken met voorstellen over de wijze van afdoening; 

c. de voorstellen met de daarbij behorende ontwerpbesluiten. 

2. Aan de agenda opgesteld door de agendacommissie kunnen, zo het raadspresidium het nodig 

oordeelt, bij aanvullingsagenda onderwerpen worden toegevoegd. Een aanvullingsagenda en 

de desbetreffende stukken worden zoveel mogelijk ten minste twee werkdagen voor het 

houden van de vergadering in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

Artikel 12 De wethouder 

3.Het college heeft inzage in alle relevante stukken via het raadsinformatiesysteem. 

Artikel 13 Inzage van stukken 

2.Voor belangstellenden wordt de agenda gepubliceerd in de rubriek Gemeente-aan-Huis van een 
huis-aan-huisblad. De relevante stukken zijn te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op de 
website. 

Artikel 16 Inspreken 

1. Aanwezige toehoorders worden in een openbare vergadering in de gelegenheid gesteld het 

woord te voeren over willekeurige onderwerpen. Het kunnen agendapunten zijn, maar dat 

hoeft niet.  

2. Elke inspreker krijgt maximaal drie minuten het woord. De voorzitter verdeelt de maximale 

gezamenlijke spreektijd van dertig minuten evenredig over de sprekers als er meer dan tien 
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sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte 

van de spreektijd. 

3. Het woord kan niet gevoerd worden: 

a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en/of beroep op de rechter 

open staat of heeft opengestaan; 

b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 

c. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 

worden ingediend. 

4. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 12.00 uur op de dag van 

de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam en het onderwerp waarover hij 

het woord wil voeren. 

5. Betreft het een agendapunt dan stelt de voorzitter de inspreker(s) onmiddellijk voor de 

behandeling van het betreffende agendapunt in de gelegenheid het woord te voeren. 

Artikel 17  Verslaglegging 

1. Van de vergadering wordt een beeld/audio verslag gemaakt. Dit verslag kan live worden 

bekeken en beluisterd op internet via het raadsinformatiesysteem en is daarna beschikbaar 

via het digitale archief. 

2. De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en een besluitenlijst van de 

vergadering. 

3. De besluitenlijst wordt in het raadsinformatiesysteem geplaatst en vermeld in de rubriek 

Gemeente-aan-Huis van een in de gemeente verschijnend huis-aan huis blad. 

4. De besluitenlijst bevat tenminste: 

a. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; 

c. een zakelijke samenvatting van het besprokene; 

d. een overzicht van het verloop van elke stemming;  

5. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de 

voorzitter en de griffier. 

 

Artikel 18 verslaglegging besloten vergadering 

1. Van een besloten (deel van de) vergadering wordt een beeld/audio verslag gemaakt dat in het 

besloten deel van het raadsinformatiesysteem kan worden bekeken en beluisterd. 

2. De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en een besluitenlijst van een 

besloten (deel van de) vergadering. 

3. Deze besluitenlijst wordt in het besloten deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst. 
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4. Het in artikel 17 lid 4 en lid 5 bepaalde is op ook van toepassing op besloten vergaderingen, 

met dien verstande, dat de vaststelling van die besluitenlijst plaatsvindt in een besloten 

gedeelte van de eerstvolgende vergadering. 

 

Artikel 20 Ingekomen stukken en toezeggingen 

1. Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt samen met de 

agenda en vergaderstukken tot en met de dag van de vergadering ter inzage gelegd voor de 

raadsleden in de leeskamer en in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

2. De raad stelt op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken 

vast. 

3. Een lijst van toezeggingen maakt deel uit van de agenda. Ter vergadering wordt de status van 

de toezeggingen doorgenomen.  

 
Artikel 21 Het voeren van het woord 
Artikel 4 De leden spreken vanaf hun zitplaats → dit artikel laten vervallen, omdat bijv. bij de 
begrotingsraad de fvz’s spreken vanachter het spreekgestoelte. 
 
Artikel 25 Sluiting van de beraadslagingen 

1. Ieder lid heeft het recht, indien geen hoofdelijke stemming plaatsvindt, in de besluitenlijst te 
laten vastleggen, dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd. 
 
 

 
Wijzigingen verordening werkwijze raadscommissies 

 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
l. Secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 100 van de Wet; 
 
p. Raadsinformatiesysteem: in het raadsinformatiesysteem – www.raadleiderdorp.nl 

 - van de gemeenteraad van Leiderdorp plaatst de griffie de agenda's, vergaderstukken voor de 

vergaderingen van de gemeenteraad, raadscommissies en overige informatie over de raad. Het 

raadsinformatiesysteem bestaat uit een openbaar gedeelte (RIS) en een besloten gedeelte (BIS). In 

het BIS staat naast alle openbare informatie ook niet-openbare informatie. Het BIS is toegankelijk voor 

(burger)raadsleden en de leden van het college. 

 
Artikel 6 De Griffier 
4. Onder de verantwoording van de (plaatsvervangend) griffier wordt een besluitenlijst van de 

commissievergadering gemaakt, die de commissie in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling 

wordt aangeboden.  

 
Artikel 9 Agendacommissie  

9. In de agendacommissie is elke raadsfractie vertegenwoordigd door de aanwezigheid van de 

plaatsvervangend voorzitters van de raad, door de (plaatsvervangend) voorzitters van de 

raadscommissies of door de aanwezigheid van een raadslid. Daarnaast zijn de 

(plaatsvervangend) griffier en de secretaris aanwezig. 
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10. De plaatsvervangend voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de agendacommissie. 

Bij diens afwezigheid benoemen de aanwezigen een vervanger uit hun midden. 

 
Artikel 10 Oproeping en bekendmaking vergadering 

1. De voorzitter roept de leden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tien dagen tevoren 

op voor de vergadering via het raadsinformatiesysteem, met vermelding van de agenda, waarop de te 

behandelen onderwerpen zijn vermeld.  

5. Voor belangstellenden, niet zijnde (burger)raadsleden, zijn de stukken te raadplegen in het 

raadsinformatiesysteem. 

 
Artikel 13 lid 4 De leden spreken vanaf hun zitplaats → dit artikel is vervallen om spreken 
vanachter het spreekgestoelte mogelijk te maken. 
 
Artikel 14 Inspreken  

1. Aanwezige toehoorders worden in een openbare vergadering van de commissie in de gelegenheid 

gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit voor 

12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier kenbaar te maken.  

2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die 

van het in het eerste lid bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wensen) te maken in de gelegenheid het 

woord te voeren. De voorzitter kan de inspreker(s) uitnodigen aan tafel plaats te nemen.  

3. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal vijf minuten beschikbaar 

gesteld.  

4. Na de beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaande aan de beraadslaging in 

tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit 

de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld.  

5. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 af te wijken indien dit van 

belang is voor het goede verloop van de vergadering.  

 
Artikel 16 Verslaglegging 

1. Van de vergadering wordt een beeld/audioverslag gemaakt dat in het raadsinformatiesysteem wordt 

vastgelegd. Dit verslag kan live kan worden bekeken en beluisterd via internet en daarna via het 

digitale archief. 

2. De (plaatsvervangend) griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en een 

besluitenlijst van de vergadering. 

3. De besluitenlijst wordt in het raadsinformatiesysteem geplaatst en in de rubriek Gemeente-aan-Huis 

van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad. 

4. De besluitenlijst bevat tenminste: 

a. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; 

c. een zakelijke samenvatting van het besprokene; 

5. Een lijst van toezeggingen maakt deel uit van de agenda. Ter vergadering wordt de status van de 

toezeggingen doorgenomen. 
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6. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de 

(plaatsvervangend) griffier ondertekend. 

 

Artikel 17 Besloten vergaderingen  

2. Van een besloten vergadering wordt een beeld/audio verslag gemaakt dat in het besloten deel van 

het raadsinformatiesysteem kan worden bekeken en beluisterd; 

3. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt in het besloten deel van het 

raadsinformatiesysteem geplaatst en vaststelling van die besluitenlijst vindt plaats in een besloten 

gedeelte van de eerstvolgende vergadering. 

 

Artikel 18 Werkgroepen  

7. Het eindverslag van een werkgroep, eventueel vergezeld van een voorstel, wordt uitgebracht aan 

de commissie alsmede aan de raad. 

 
Artikel 20 De toehoorders  
2. Toehoorders mogen zich niet in de discussie mengen of op enigerlei wijze de orde verstoren.  


