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Appendix Reglement van Orde cq Verordening op de raadscommissies;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het raadsvoorstel van 15 januari 2018 (raadsvoorstelnummer 
6754314, griffienummer 6756740);

HEEFT BESLOTEN: 

I. het mondeling vragenrecht van de raad (Gemeentewet art. 155, lid 1)
als volgt te concretiseren: 
1. op de agenda van elke (reguliere en extra) commissie- en 

raadsvergadering staat het punt ‘rondvraag’;
2. vragen voor de rondvraag dienen (uitgezonderd het bepaalde in lid 

3) uiterlijk 4 uur voor het begin van de vergadering ingediend te 
worden bij de voorzitter en de wethouder of burgemeester;

3. als een raadslid over een actuele kwestie vragen wil stellen, terwijl 
in de desbetreffende week de regarderende commissie niet 
vergadert en er ook geen raadsvergadering is, dan kan hij zijn 
vraag uiterlijk 24 uur van te voren indienen bij de griffie t.b.v. een 
commissie die wel vergadert;

4. Bbj niet-tijdige indiening van vragen voor de rondvraag beslist de 
voorzitter over het al dan niet toestaan ervan;

5. indien de ingediende vragen naar het oordeel van de voorzitter een
te technisch karakter hebben overlegt hij met de vragensteller over
een andere, ambtelijke route; in geval van vragen voor de raad of 
een andere dan de regarderende commissie gaat de voorzitter 
nadrukkelijk na of de vragen niet kunnen wachten totdat de 
regarderende commissie weer vergadert; het is uiteindelijk aan de 
vraagsteller om de vraag al dan niet door te zetten;

6. tijdens de rondvraag kunnen andere fracties aanvullende vragen 
stellen;

7. na beantwoording door de wethouder of burgemeester is het 
onderwerp afgehandeld, er is geen ruimte voor debat; 

II. ten aanzien van interpellatie en actualiteitendebat te bepalen, in 
afwijking van de artikelen 40 resp. 42 van het Reglement van Orde: 
1. de volgorde bij een interpellatie is als volgt: interpellant(en), 

overige fracties met aanvullende vragen, beantwoording door 
college;

2. de volgorde bij een actualiteitendebat is als volgt: aanvragers, 
overige fracties met aanvullende vragen, beantwoording door 
college;

3. voor het actualiteitendebat wordt in principe een uur gereserveerd, 
op woensdagen zonder raadsvergadering van 15.30 tot 16.30 uur; 
het presidium vergadert op zo'n woensdag om 15.00 uur, een evt. 
commissievergadering die daaraan voorafgaat kan dan niet 
uitlopen;
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III. de experimentele instelling van een agendacommissie definitief te 
maken en hierover te bepalen: 
1. de raad heeft een agendacommissie;
2. de agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de 

raadscommissies, en heeft als adviseurs de griffier, de 
gemeentesecretaris en de raadsadviseurs;

3. de agendacommissie stelt de agenda's van de raadscommissies 
vast en adviseert het presidium over de agenda van de 
raadsvergadering;

4. de agendacommissie waakt over de lange termijn agenda van de 
raad en bespreekt eventuele onevenwichtigheid in de voorziene 
aanlevering van stukken vanuit het college met de 
gemeentesecretaris;

5. de agendacommissie waakt over nut en noodzaak van extra 
bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad en zijn commissies;

6. de vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar;

IV. ten aanzien van het opstellen van de concept-agenda's van de 
raadscommissies te bepalen, ter aanvulling op resp. in afwijking van 
artikel 10 van de Verordening op de raadscommissies: 
1. de voorlopige agenda wordt opgesteld door de agendacommissie, 

geadviseerd door de griffier, op basis van de door het college 
toezonden stukken en de door raadsfracties aangevraagde 
agendapunten;

2. iedere vrijdag stuurt de griffie een mailing rond met alle 
raadsvoorstellen en collegebrieven die gedurende de afgelopen 
week zijn binnengekomen. De fracties wordt verzocht uiterlijk de 
dinsdagmorgen twee week voorafgaand aan de desbetreffende 
commissievergadering aan te geven welke van gepasseerde 
stukken zij voor bespreking geagendeerd willen zien;

3. raadsvoorstellen die door minder dan drie fracties voor bespreking 
zijn aangevraagd zet de agendacommissie in principe op conform, 
waarbij fracties altijd gelegenheid houden om een vraag te stellen 
of een statement te maken. Collegebrieven die door minder dan 
drie fracties voor bespreking zijn aangevraagd zet de 
agendacommissie in principe ter kennisname op de lijst ingekomen 
stukken, waarbij eveneens de gelegenheid blijft voor een vraag of 
statement;

4. fracties die een door de agendacommissie niet voor bespreking 
geagendeerd stuk toch met de overige fracties en het college 
wensen te. bespreken kunnen agendering vragen voor een 
volgende vergadering. In dat geval zijn zij in principe gehouden 
uiterlijk twee weken voor de desbetreffende vergadering 
bespreekpunten bij dit agendapunt in te dienen. Als dit wordt 
verzuimd is de agendacommissie gerechtigd het desbetreffende 
punt niet te agenderen;

V. bovenstaande besluiten, vooruitlopend op een algehele herziening van 
het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Groningen 
2013 alsmede van de Verordening op de raadscommissies 2013, te 
beschouwen als appendix van beide documenten.
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Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 21 februari 
2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


