
 

TOELICHTING REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN  
EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD  
 
Artikelen die niet staan opgenomen in de toelichting worden niet nader toegelicht. 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  
 
Begripsomschrijvingen  
Onder ‘aanhangig’ wordt verstaan aan de orde/ in behandeling zi jnd.  
 
Artikel 2  
 
De voorzitter  
De burgemeester is voorzitter van de raad. Artikel 125, derde l id, van de Grondwet en art i-
kel 9 van de Gemeentewet schri jven dit dwingend voor. In het gewijz igde artikel 77, eerste 
lid, is bepaald dat het oudste raadslid in anciënniteit het raadsvoorzitterschap waarneemt 
bi j verhindering of ontstentenis van de burgemeester. Als twee raadsleden even lang zitt ing 
hebben, is de oudst in jaren degene die het raadsvoorzitterschap waarneemt. Daarnaast 
heeft de raad alti jd de mogeli jkheid zelf te kiezen voor een andere waarnemer. Overigens 
geldt ditzelfde regime in het geval dat al le wethouders afwezig zi jn voor de waarneming van 
het ambt van de burgemeester. Voor de inwerk ingtreding van de Wet Dualisering gemeen-
tebestuur nam een wethouder de taken van de burgemeester als voorzitter van de raad 
waar.  
 
De burgemeester heeft het recht op grond van artikel 21 van de Gemeentewet in de verga-
dering aan de beraadslaging deel te nemen. Als voorzitter zorgt hij onder andere voor de 
handhaving van de orde in de vergadering.  
 
Artikel 3  
 
De griffier  
De Gemeentewet eist dat de raad de vervanging van de gr iff ier regelt (artikel 107d, eerste 
lid). In het tweede lid is daarover een bepal ing opgenomen. In verband met artikel 22 Ge-
meentewet (verschoningsrecht) is in het derde lid een bepaling opgenomen met betrekking 
tot het deelnemen van de griff ier aan de beraadslaging. Rechtsposit ionele bepalingen  zijn 
niet in dit reglement opgenomen, aangezien dat beter geregeld kan worden in de ambtsin-
structie voor de griff ier, die de raad vaststelt.  
 
Artikel 3a  
 
De secretaris  
De secretar is houdt zich voornamelijk bezig met de ondersteuning van het college en het 
leiden van de ambtelijke organisat ie. In het kader van die twee taken kan het tevens wen-
selijk zi jn dat de secretar is deelneemt aan de beraadslagingen van de raad. De secretar is 
wordt echter benoemd en ontslagen door het col lege. Dit houdt in dat de raad de secretar is 
niet kan dwingen om in de raad aanwezig te zijn. De raad zal het col lege moeten verzoeken 
of het col lege de secretar is opdraagt in de vergadering aanwezig te zi jn om aan de beraad-
slagingen deel te nemen. 
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Op deze wijze kan de raad onder meer een beroep doen op kennis en informatie, die de 
secretar is bezit of kan de secretaris bijvoorbeeld deelnemen aan een discussie over het 
funct ioneren van de gemeenteli jke organisatie.   
 
Artikel 3b  
Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters. Het seniorenconvent heeft een adv i-
serende taak en wordt indien nodig bijeen geroepen door de voorzitter van de raad.  
 
Artikel 3c 
Het presidium bestaat uit drie leden uit de gemeenteraad, de voorzitter van de raad en de 
griff ier.  
Het presidium heeft als taak een conceptagenda op te stellen voor de raadsvergadering. 
Het presidium bepaalt de behandelwijze van voorstellen en onderwerpen. Daarnaast be-
waakt het presidium de lange termijn agenda en treden leden van het presidium op als 
voorzitter van de overige werkvormen van de raad in geval van afwezigheid van de voorzit-
ter.  
 
Artikel 3 f 
De Werkgeverscommissie vervult de werkgeversrol voor de gr iff ier en de medewerkers van 
de griff ie. 
 
Hoofdstuk 2 Toelating van nieuwe leden; fracties  
 
Artikel 4  
 
Onderzoek geloofsbrieven  
Met de geloofsbrief geeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde ken-
nis van zi jn benoeming. Bij deze br ief moeten enkele in de Kieswet vereiste stukken worden 
gevoegd, waaruit bli jkt, dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad toe-
gelaten te kunnen worden. Het onderzoek van de geloofsbrieven moet in een openbare ver-
gadering gebeuren. Ingevolge artikel V4 van de Kieswet beslist de raad over de toelating 
van zijn leden. Daarbij is er een verschil in de procedure bij de samenstell ing van een 
nieuwe raad of bi j de vervull ing van een tussentijdse vacature. De tekst van de eed of ver-
klar ing en belofte die een raadslid bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap moet af-
leggen, is in art ikel 14 van de Gemeentewet vastgelegd.  
 
De mogelijkheid van beroep bi j de Raad van State tegen de beslissing tot toelating als l id 
van de raad vervalt door inwerking treden van de Wet dualiser ing gemeentebestuur.  
 
Artikel 5  
 
Fracties  
In een aantal gevallen bl ijkt behoefte te bestaan aan een regeling van wat onder een f ract ie 
moet worden verstaan. De Gemeentewet kent een dergelijk begrip niet maar gaat onder 
andere in art ikel 33, tweede lid, wel uit van het  bestaan van in de raad vertegenwoordigde 
groeperingen (recht op fractie-ondersteuning). In veel gemeenten bestaan regelingen ten 
aanzien van vergoedingen aan fracties, faci liteiten voor fract ies, fract ie-assistentie, etc. In 
deze nadere regelingen kan nu worden aangesloten bi j het in het RvO opgenomen fract ie-
begrip.  
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Na het vaststellen van de uits lag van de verkiezingen vindt de eerste zitt ing van de raad 
plaats. Bij de aanvang van deze zitt ing worden de leden die op dezelfde l i jst hebben ge-
staan, als één fractie beschouwd. De fractie gebruikt in de vergadering van de raad de 
aanduiding die zi j boven de kandidatenli jst hadden staan. Op deze wijze is de relat ie tussen 
de fractie in de raad en de fractie op de kandidatenlijst voor de burger duideli jk. Het kan 
echter voorkomen dat een fractie geen aanduiding boven de kandidatenlijst heeft staan. In 
een dergelijk geval deelt de fract ie in de eerste vergadering de aanduiding mee.  
In de loop van een zitt ingsperiode kan het voorkomen dat leden de raad verlaten. Het be-
eindigen van de zitt ing in de raad kan verschillende oorzaken hebben.  Raadsleden kunnen 
ongeneeslijk ziek zijn, een conf lict met hun fractie hebben, te weinig t ijd hebben  
voor het raadswerk en zo zi jn er nog vele redenen denkbaar. In een dergelijk geval vindt er  
een verandering in de samenstell ing van de fractie plaats. Als dit het geval is, deelt de frac-
tie dit aan de voorzitter mede.  
 
Hoofdstuk 3 Vergaderingen  
 
Paragraaf 1 Tijd van vergaderen; voorbereidingen  
 
Artikel 7  
 
Vergaderfrequentie  
Ingevolge art ikel 17 van de Gemeentewet vergadert de raad zo vaak hi j daartoe heeft be-
sloten en voorts indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vi jfde 
van het aantal leden van de raad schriftel ijk met opgave van redenen daarom vraagt.  
De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op de maandag, vangen  
aan om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. 
 
Artikel 8  
 
Oproep  
Raadsleden horen op ti jd op de hoogte te worden gebracht van dag, t ijdstip en plaats van 
de vergadering. Tegelijkert ijd kr ijgen zij ook de voorlopige agenda en de stukken toege-
stuurd.  
 
Artikel 9  
 
Agenda  
Het presidium bepaalt in zijn overleg hoe de agenda eruit komt te zien. Dit is echter een  
voorlopige vaststel l ing van de agenda. In de dagelijkse prakt ijk van de gemeente zal het 
niet alt i jd mogelijk zi jn om twee weken voor de vergadering een agenda op te stel len, die 
ook zicht heeft op de ‘waan’ van de dag. In een dergelijke situatie kan de voorzitter na het 
verzenden van de schriftel ijke oproep zo nodig een aanvullende agenda vaststel len. Dit kan 
echter niet tot op het laatste moment, maar tot  uiterl ijk twee dagen voor de aanvang van de 
vergadering. Het derde l id heeft tot doel om de raad een actievere rol te geven in de opste l-
ling van de raadsagenda. Individuele raadsleden kunnen via de, voor de betreffende fractie 
aan het presidium deelnemende raadslid, in het presidium onderwerpen voor de agenda 
voordragen. Zi j kunnen echter ook bi j aanvang van de raadsvergadering een voorstel doen 
om onderwerpen aan de agenda toe te voegen of van de agenda af te voeren. Daarmee kan 
het individuele raadslid in ieder geval op twee momenten invloed uitoefenen op de vaststel-
ling van de agenda.  
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Artikel 9a  
 
Politieke agenda 
De polit ieke agenda is de planningslijst van de fracties. Deze li jst wordt opgesteld aan het 
begin van de raadsperiode. Jaarl i jks vindt bijstel ling plaats na consulter ing fract ies. 
 
Artikel 9b  
 
Het college 
Artikel 9b is een nadere uitwerking van art ikel 21, tweede lid van de Gemeentewet. Dit art i-
kel voorziet in de mogeli jkheid dat wethouders door de raad worden uitgenodigd om ter 
vergadering aanwezig te zi jn.  
 
Artikel 10  
 
Ter inzage leggen van stukken  
In dit artikel gaat het, naast om de geheime stukken, om de zogenaamde ‘achterl iggende’ 
stukken waarvan vaak in de raadsvoorstel len melding wordt gemaakt (ambteli jke adviezen, 
toelichtende nota's, etc.).  
 
Artikel 11  
 
Openbare kennisgeving  
Met dit artikel wordt invull ing gegeven aan het voorschrift van artikel 19, tweede lid van de 
Gemeentewet. 
Voor wat betreft de wijze van publicatie is aangesloten bi j art ikel 3:12 van de Algemene  
wet bestuursrecht. Tevens is de mogeli jkheid van plaatsing op het internet toegevoegd.  
 
Paragraaf 2 Orde der vergadering  
 
Artikel 12  
 
Presentielijst  
De handtekeningen op de present ieli jst z ijn bedoeld om formeel vast te stel len, dat het ver-
gaderquorum aanwezig is. De l ijst kan niet dienen om het stemquorum vast te stellen; daar-
voor geldt artikel 29 van de Gemeentewet.  
 
Artikel 14  
 
Opening vergadering, quorum  
De vergadering kan beginnen, indien meer dan de helft van het aantal zitt ing hebbende 
raadsleden aanwezig is en de presentiel i jst heeft getekend. Art ikel 20 van de Gemeentewet 
voorziet in een procedure voor een tweede vergadering indien het vereiste aantal leden niet 
op komt dagen.  
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Artikel 16  
 
Primus bij hoofdelijke stemming  
Praktisch gezien verdient het aanbeveling de volgorde van stemmen te bepalen aan het 
begin van de vergadering; deze volgorde geldt dan voor de gehele vergadering, ook na een 
eventuele schorsing. Uiteraard is ook hier afwijking mogeli jk, bi jvoorbeeld door te bepalen 
dat pas op het moment van stemming de primus wordt bepaald. Zie ook art ikel 28, vierde 
lid.  
 
Artikel 19 
 
Spreekrecht burgers 
Om te waarborgen dat burgers betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van onder-
werpen die in de raad aan de orde komen, wordt het spreekrecht als standaard agendapunt 
toegevoegd aan de raadscommissievergadering. In het geval een agendapunt niet in de 
raadscommissievergadering is behandeld, staat het spreekrecht geagendeerd voor de 
raadsvergadering. In dat geval kan er t ijdens de raadsvergadering gebruik van het spreek-
recht worden gemaakt. Als een agendapunt in de raadscommissievergadering is behandeld, 
kan er ti jdens een raadsvergadering niet nogmaals van het spreekrecht gebruik gemaakt 
worden.  
 
Het spreekrecht van burgers kan bijdragen aan het vergroten van de bet rokkenheid van de 
burgers bij het lokaal bestuur, één van de doelstel lingen van de vernieuwing van het lokaal 
bestuur. 
 
In het tweede l id zijn dr ie onderwerpen opgenomen, waar het spreekrecht niet voor geldt. 
Als een besluit van de raad of het college vatbaar is voor bezwaar en de burger belangheb-
bende is, kan de burger een bezwaarschrift indienen. Ook kan een burger beroep instel len 
bi j de rechtbank. Dit z ijn formele procedures die zien op de rechtsbescherming van de bur-
ger. Verder zijn de benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen 
uitgesloten van het spreekrecht van burgers. Omdat inspraak over de benoemingen, keu-
zen, voordrachten of aanbevelingen van personen - de belangen van - kandidaten al dan 
niet in de uitoefening van hun ambt of funct ie kan schaden, kunnen burgers hierover geen 
uit lat ingen doen. Vervolgens kunnen burgers zich ook niet uit laten over onderwerpen, waar 
zij op grond van art ikel 9:2 Algemene wet bestuursrecht een klacht over kunnen indienen. 
Deze procedure gaat voor het spreekrecht van burgers. 
De burgers die wensen in te spreken moeten zich binnen een ‘redeli jke termijn’ voor de 
vergadering melden bi j de gr iff ier.  
 
Bij de wijzigingen in 2008 is het spreekrecht (artikel 19) verder gedereguleerd door de 
maximale spreekti jd per onderwerp en per spreker niet uitdrukkeli jk aan termijnen te bin-
den. Gemeenten kunnen afhankeli jk van de lokale situat ie hieraan zelf een formele of prak-
tische invulling geven. 
 
In het zesde l id is ervoor gekozen om een burger eenmaal het woord te geven en niet een 
discussie te laten plaatsvinden.  Indien de voorzitter dit nodig oordeelt kan er echter een 
tweede termijn worden gegeven.  
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Artikel 20  
 
Besluitenlijst  
Het recht om aanpassing voor te stel len (derde lid) komt ook toe aan het raadslid en de 
wethouder, dat bi j de desbetreffende vergadering niet aanwezig was. Het is aan de raad om 
te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd wordt. Een afwijz ing 
van een dergelijk voorstel is niet vatbaar voor beroep (aldus de afdel ing Rechtspraak van 
de Raad van State. 
 
Artikel 21 
 
Ingekomen stukken  
Omtrent de (aan de raad gerichte) ingekomen stukken worden al leen voorstel len gedaan en 
besluiten genomen van procedurele aard. Inhoudelijke discussie over de stukken kan de 
voorzitter buiten de orde verklaren. Wanneer een ingekomen stuk leidt tot inhoudeli jke dis-
cussie en besluitvorming, dient dit op de gebruikeli jke wijze te worden voorbereid.  
 
Artikel 23  
 
Volgorde sprekers  
Het gaat hierbi j niet om interrupt ies (zie art ikel 26).  
 
Artikel 24  
 
Aantal spreektermijnen  
Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een verzoek 
van een raadslid na af loop van de tweede termijn om nog een korte react ie te geven, dient 
de voorzitter niet te honoreren.  
Indien de raad van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan 
hi j daartoe uitdrukkeli jk besluiten. De beraadslaging over een motie vindt niet plaats in af-
zonderl ijke termijnen, maar geli jkti jdig met de beraadslaging over het betreffende, aan de 
orde zi jnde onderwerp.  
 
Artikel 26  
 
Handhaving orde; schorsing  
De bevoegdheid die in het tweede l id aan de voorzitter wordt gegeven om een spreker over 
een aanhangig onderwerp het woord te ontzeggen, gaat minder ver dan de mogelijkheid die 
artikel 26, derde lid van de Gemeentewet biedt  om aan dat l id, dat door zi jn gedragingen de 
geregelde gang van zaken belemmert, de toegang tot de vergadering te ontzeggen. De 
laatstgenoemde bevoegdheid van de voorzitter bl ijft echter onverlet. Artikel 26 is s lechts 
een aanvulling op de Gemeentewet.  
Onder interrupt ie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeu-
ring; deze uit ingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de 
handhaving van de orde op de publieke tr ibune wordt verwezen naar de art ikel 49 van dit 
reglement.  
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Artikel 27  
 
Beraadslaging  
Teneinde de vergaderduur niet te zeer te verlengen wordt over een voorstel dat in onderde-
len of artikelen is verdeeld, in principe in zi jn geheel beraadslaagd. In het eerste l id is een 
uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Indien de schorsing als bedoeld in het tweede l id 
aan het einde van de tweede termijn plaatsvindt, zi jn er vervolgens twee mogeli jkheden: er 
wordt direct tot stemming overgegaan of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn 
toegevoegd (zie art ikel 24).  
 
Artikel 28  
 
Deelname aan de beraadslaging door anderen  
Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde ver-
schoningsrecht.  
Het is uiteraard ook mogelijk dat de raad bepaalt dat een bepaalde funct ionaris in bepaalde  
gevallen alti jd aan de beraadslaging mag deelnemen.  
 
Artikel 29  
 
Stemverklaring  
Stemverklaringen zullen kort moeten zi jn en mogen niet het karakter kri jgen van een derde 
termijn, als laatste reactie op de vorige spreker. De stemverklaringen worden al le gegeven 
voor de hoofdelijke oproep van de leden tot de stemming begint.  
 
Artikel 30  
 
Beslissing  
Deze bepaling beoogt niet meer, dan vast te leggen dat ook nog een beslissing over het 
voorstel (indien een amendement is aangenomen, in zijn geamendeerde vorm) moet worden 
genomen.  
 
Paragraaf 3 Procedures bij stemmingen  
 
Artikel 31  
 
Algemene bepalingen over stemming  
Indien een l id te kennen geeft een hoofdelijke stemming te wensen, moet de stemming 
plaatsvinden. De raad heeft niet de bevoegdheid om van deze bepaling van artikel 32 van 
de Gemeentewet af te wijken. Vraagt niemand stemming, dan wordt het voorstel geacht te 
zijn aangenomen.  
De regeling in het tweede l id kan toepassing kr ijgen, indien de uitkomst van de stemming 
tevoren duideli jk is en slechts enkele leden zouden tegenstemmen.  
Bij wie de stemming begint, is geregeld in art ikel 16. Bij staking van stemmen is het be-
paalde in artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing.  
Indien de vergadering voltal lig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is de verga-
dering niet voltal l ig, dan wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering ui t -
gesteld. Als ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangeno-
men.  
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Artikel 32  
 
Stemming over amendementen en moties  
Voor meer informatie over een amendement of een motie (betekenis, indiening e.d.) wordt 
verwezen naar de art ikelen 1, 36 en 37 van dit reglement. Voor al le duideli jkheid wordt hier 
een verschil in procedure aangegeven tussen een motie en een amendement.  
Een amendement komt in stemming voorafgaande aan de stemming over het voorstel van 
het col lege. Een motie strekt niet tot wijziging van een voorgesteld besluit; over een mot ie 
wordt een apart besluit genomen, nadat de besluitvorming over het aanhangige voorstel is 
afgerond. Bij een mot ie over een afzonderl ijk onderwerp geldt dit uiteraard niet en is het 
vierde l id niet van toepassing.  
 
Artikel 33  
 
Stemming over personen  
De Gemeentewet geeft aan, dat over benoemingen (niet ontslag) van personen of het op-
stel len van een voordracht of aanbeveling schriftel i jk moet worden gestemd (art ikel 31 van 
de Gemeentewet).  
Een voordracht is voor de raad bindend; de raad heeft s lechts keus tussen degenen die op 
de voordracht zijn vermeld. Een aanbeveling is een voorstel waarvan de raad mag afwijken. 
Wanneer er veel benoemingen te doen zijn (bijvoorbeeld aan het begin van een nieuwe zi t-
t ingsperiode) zou een gecombineerd stembiljet  kunnen worden ontworpen. In het zesde lid 
wordt aangesloten bi j het bepaalde in art ikel 30 van de Gemeentewet. Wat onder een (niet) 
behoorl ijk ingevuld stembriefje moet worden verstaan, is in de wet niet geregeld en daarom 
wel in dit reglement.  
 
Hoofdstuk 4 Rechten van leden  
 
Artikel 36  
 
Amendementen  
Leden van de raad kunnen aan de raad wijz igingen op het voorstel van het col lege voorste l-
len, de zogenaamde amendementen. Wanneer een amendement is ingediend, kan dit voor 
een ander raadslid aanleiding zi jn, op dit amendement nog weer een wijz iging voor te stel-
len, het subamendement.  
Een (sub)amendement kan ingediend worden op een voorgesteld besluit, dat aanhangig is. 
De beraadslaging over het (sub)amendement vindt plaats in ten hoogste twee termijnen. 
Indien (in uitzonderli jke situaties) een ingediend amendement verdere beraadslaging nood-
zakelijk maakt, kan de raad besluiten tot een derde termijn (artikel 24). Voor wat betreft de 
stemming over amendementen wordt verwezen naar art ikel 32. Voorstel tot splits ing van 
een voorgesteld beslissing kan, indien aangenomen, meebrengen, dat één onderdeel van 
een besluit wel en een ander niet wordt aanvaard.  Geadviseerd wordt om alvorens een 
amendement in te dienen de gr iff ier te consulteren.  
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Artikel 37  
 
Moties  
Een motie is een voorstel tot het doen van een uitspraak. Het kan gaan om het uitspreken 
van een wens (van inhoudeli jke, polit ieke, procedurele aard) of het uitspreken van instem-
ming dan wel afkeuring over bepaalde ontwikkelingen. Een mot ie betreft dus niet een con-
creet besluit dat op rechtsgevolg is gericht; een motie heeft geen jur idische, maar een pol i-
t ieke betekenis. Daarom zijn burgemeester en wethouders formeel niet aan een motie ge-
bonden of tot uitvoering ervan verpl icht.  
Wel kan het naast zich neerleggen van een motie door het college leiden tot een vertrou-
wensbreuk tussen raad en college en hieruit kan het col lege dan zi jn consequentie trekken.  
Voor wat betreft de besluitvormingsprocedure omtrent een mot ie wordt opgemerkt, dat over 
een motie een apart besluit wordt genomen. Voor de beraadslaging over een mot ie over 
een aanhangig onderwerp geldt, dat deze niet plaatsvindt in afzonderl ijke termijnen, maar 
geli jkti jdig met de beraadslaging over het onderwerp, waarop de motie betrekking heeft. 
Een besluit over een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt aan het 
einde van de vergadering plaats. Dergeli jke moties benaderen de in art ikel 39 geregelde 
init iatiefvoorstel len. Geadviseerd wordt om alvorens een motie in te dienen de griff ier te 
consulteren. 
 
Artikel 38  
 
Voorstellen van orde  
De voorzitter legt aan de raad ter beslissing voor of er inderdaad sprake is van een voorstel 
van orde. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de 
raad. Indien het gaat om een niet geagendeerd voorstel, dient de procedure van een init ia-
tiefvoorstel gevolgd te worden (art ikel 39).  
 
Artikel 39  
 
Initiatiefvoorstellen  
Het is de taak van burgemeester en wethouders aan de raad de nodige voorstel len te doen. 
Maar raadsleden kunnen ook zelf een voorstel voor een ontwerp-verordening of ontwerp-
beslissing doen. Hiervoor is het recht van init iatief toegekend. Een voorstel voor een ont-
werp-verordening moet de raad in behandeling nemen. Voor andere init iat iefvoorstellen is 
geen verplichte behandeling voorgeschreven. Dit  betekent dat de raad (aanvullende) voor-
waarden kan stel len aan het in behandeling nemen van een ander init iat iefvoorstel.  
 
Artikel 39a  
 
Wijziging, intrekking of terugzending voorstel  
Dit artikel voorziet in de wijze van het wijz igen,  intrekken of terugzenden van een voorstel.  
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Artikel 39b  
 
Interpellatie  
Dit artikel stelt nadere regels aan art ikel 155 van de Gemeentewet. Het interpellatierecht 
ligt in het ver lengde van het mondelinge vragenrecht. Het gaat om een recht van een volks-
vertegenwoordiger om t ijdens een vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp inl ich-
tingen aan het college of de burgemeester te vragen. Daarvoor is ver lof van de raad voor 
nodig.  
 
Artikel 40  
 
Schriftelijke vragen  
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aange-
legenheden die tot de bevoegdheid van het col lege of de burgemeester behoren. Het karak-
ter van deze vragen is primair van informatieve strekking. In de hier aangegeven procedure 
wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere inl ichtingen over het antwoord te 
vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven. Indien de vragenstel ler van mening is, 
dat de beantwoording van de vragen tot een besluit van de raad moet leiden, kan hi j het 
recht van init iatief of het interpellat ierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de 
agenda van de raad te kr ijgen.  
 
Artikel 40a  
 
Vragenuur  
Deze bepaling vormt een aanvull ing op het voorgestelde artikel 155, eerste l id van de 
nieuwe Gemeentewet met betrekking tot het vragenrecht. Het is dan ook een facultat ieve 
bepaling. Het is aan de raad om te bepalen of de instel ling van een vragenuur voorafgaand 
aan iedere vergadering en daarmee het opnemen van een dergelijke bepaling in het regle-
ment van orde wenselijk is. Wel is bewust gekozen voor een algemene regeling van het 
vragenuur. Veelal fungeert de rondvraag in de raadsvergadering als een mogelijkheid tot 
het stel len van vragen. In een dualist isch stelsel is het echter niet meer vanzelfsprekend 
dat de ter zake kundige wethouder aanwezig is. Om die reden en omdat het de herkenbaar-
heid van de controlerende taak van de raad ten goede komt, kan hiervoor een aparte gele-
genheid gecreëerd worden.  
 
Artikel 41  
 
Inlichtingen  
Dit artikel behoeft geen toelicht ing.  
 
 
HOOFDSTUK 5 BEGROTING EN REKENING  
 
Artikel 42 en artikel 43  
 
Procedure begroting en Procedure jaarrekening  
Deze art ikelen behoeven geen toelicht ing. De desbetreffende procedure kan jaarl i jks of in 
zijn algemeenheid voor een langere periode worden bepaald.  
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Hoofdstuk 6 Lidmaatschap van andere organisaties  
 
Artikel 44  
 
Verslag; verantwoording  
Leden van de raad (of in voorkomende gevallen de burgemeester, een wethouder of de ge-
meentesecretar is), die l id zijn van een algemeen bestuur van een gemeenschappeli jke re-
geling, verr ichten aldaar hun taak zowel als leden van dat bestuur en als vertegenwoordiger 
van en in naam van de gemeente. Voor de wijze, waarop zij in het bestuur van de gemeen-
schappeli jke regeling funct ioneren, zijn zij verantwoording verschuldigd aan de raad, die 
hen heeft aangewezen.  
Ook de gemeenschappelijke regeling dient over deze verantwoordingsplicht en over de in-
format ieverstrekking aan de raad bepalingen te bevatten. In het eerste l id van dit artikel is 
een regeling getroffen voor mondelinge verslaglegging (uiteraard kan ook een ander mo-
ment worden gekozen).  
In het tweede l id wordt de mogeli jkheid tot het stel len van schriftel ijke vragen aangegeven, 
overeenkomstig de regels, daarvoor gesteld in artikel 40. Het derde lid bevat de procedure 
voor de ter verantwoording roeping, die aansluit bi j de regels voor inl icht ingen. Het is zinvol 
de bepalingen van dit artikel ook van toepassing te verklaren op andere organisaties, waar-
in de raad een of meer van zi jn leden heeft benoemd. Hierbij valt te denken aan pr ivaat-
rechtel i jke rechtspersonen en vennootschappen, zoals een (raad van commissarissen van) 
een NV. Hier in voorziet het vierde lid.  
 
 
Hoofdstuk 7 Besloten vergadering  
 
Artikel 45  
 
Algemeen  
Een besloten vergadering van de raad is een officiële vergadering, waarbij de vergaderre-
gels van het reglement van orde in acht genomen dienen te worden, voor zover de bepalin-
gen niet str ijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. In artikel 23 van de Ge-
meentewet zi jn procedurevoorschriften opgenomen voor ‘het sluiten van de deuren’, de wi j-
ze waarop een vergadering een besloten vergadering wordt.  
 
Artikel 46  
 
Besluitenlijst  
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan art ikel 23, vierde en vi jfde l id, van de Gemeen-
tewet.  
 
Artikel 47  
 
Geheimhouding  
Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechtswege onder de 
geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens art ikel 25 van de 
Gemeentewet nodig.  
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Artikel 48  
 
Opheffing geheimhouding  
In de aangehaalde art ikelen wordt aan de raad de mogelijkheid geboden de geheimhouding 
van stukken op te heffen; stukken die niet per se aan hem behoeven te zijn overgelegd. In 
het onderhavige art ikel is nu ter zake een overlegverplichting opgenomen waardoor recht 
wordt gedaan aan het pr incipe van hoor en wederhoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


