DE

R AA D VA N DE G E ME EN TE

H AREN ,

gelezen het voorstel van het presidium van 17 november 2011;
gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te st ellen het volgende
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE HAREN

Hoofdstuk 1 Algemene bep alingen
Arti kel 1
Begripso mschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. voorzitter: de voorzitter van de raad of diens vervanger;
b. amendement: voorstel tot wijziging van een ont werp-verordening of concept-beslissing,
naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;
c. subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm
geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het bet rekking
heeft;
d. motie: kort e en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oo rdeel,
wens of verzoek wordt uit gesproken;
e. voorstel van orde: voorstel bet reffende de orde van de vergadering;
f. initiatiefvoorst el: een voorstel voor een verordening of ander voorst el.
Arti kel 2
De voorzitter
De voorzitter is belast met:
a. het leiden van de vergadering;
b. het handhaven van de orde;
c. het doen naleven van het reglement van orde;
d. wat de wet of dit reglement hem verder opdraagt.
Arti kel 3
De griffi er
1. De griff ier is in elke vergadering van de raad aanwezig.
2. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad
daartoe aangewezen ambtenaar.
3. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitt er wordt uit genodigd, aan de beraadslagingen
als bedoeld in dit reglement deelnemen.
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Arti kel 3a
De secretaris
De raad kan het college verzoeken de secret aris in de vergadering aanwezig te lat en zijn
en deel te lat en nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement.
Arti kel 3b
Het seniorenconvent
1. De raad heeft een seniorenconvent.
2. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitt er en de fract ievoorzitt ers. De griffier of
diens vervanger is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig.
3. De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit t e nodigen voor het seniorenconvent.
4. Elke fract ievoorzitt er wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het
seniorenconvent vervangt.
5. Elke fract ievoorzitt er heeft één st em in het seniorenconvent .
6. Het seniorenconvent heeft een adviserende taak.
7. Het seniorenconvent komt slechts bijeen op verzoek van het college om vert rouwelijke
inf ormat ie t e kunnen geven of om een mening t e vragen.
8. De vergaderingen van het seniorenconvent zijn beslot en.
Arti kel 3c
Het presidium
1. De raad heeft een presidium.
2. Het presidium best aat uit de voorzitter van de raad en drie door de raad uit haar midden
te benoemen leden. De griff ier of diens vervanger is in elke vergadering van het pres idium aanwezig.
Arti kel 3d
Elke fract ie kan een kandidaat voordragen om plaats te nemen in het presidium. Uit de
voorgestelde kandidaten kiest de raad drie leden conform de art ikelen 33-35 van dit reglement.
Arti kel 3e
Taak p residium
Tot de taak van het presidium behoort:
a. het voorzitten van de werkvormen van de raad, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a,
b, c en d van het Reglement van Orde;
b. het agenderen van voorstellen en onderwerpen voor de vergadering van de raad;
c. het bepalen van de behandelwijze van voorst ellen en onderwerpen. Zij maakt hiervoor
gebruik van de mogelijkheden genoemd in art ikel 6, lid 1 van het Reglement van Orde;
d. het bewaken van de planning en de agenda van de raad.
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Arti kel 3f
De Werkgeverscommi ssi e
1. Het seniorenconvent heeft een tweet al leden uit de raad aangewezen voor de werkgeverscommissie.
2. De voorzitter neemt deel aan de werkgeverscommissie.
3. De werkgeverscommissie vervult de werkgeversrol voor de griffier en de medewe rkers
van de griff ie.

Hoofdstuk 2 Toel ating van nieuwe l eden; fracties
Arti kel 4
Onderzoek geloofsbrieven; b eëdiging
1. Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de
daarop betrekking hebbende st ukken van nieuwe benoemde leden van de raad en de
processen-verbaal van de st embureaus.
2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven schriftelijk verslag uit
aan de raad en doet daarbij een voorst el voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsst andpunt.
3. Na een raadsverkiezing r oept de voorzitt er de t oegelat en leden van de raad op om in de
eerst e vergadering van de raad in nieuwe samenst elling, bedoeld in art ikel 18 van de
Gemeentewet, de voorgeschreven eed of verklaring en beloft e af te leggen.
4. In geval van een tussentijdse vacat urevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd
lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt
beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en beloft e af te leggen.
Arti kel 5
Fracties
1. De leden van de raad, die door het centraal st embureau op dezelf de kandidat enlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd.
Zij doen hiervan schrift elijk mededeling aan de voorzitter, onder vermelding van de
naam van de fract ie en de namen van degenen die als voorzitter van de fractie en als
diens plaatsvervanger zullen optreden.
2. Indien boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de
raad deze aanduiding als naam. Indien geen aanduiding boven de kand idatenlijst was
geplaatst, deelt de fract ie in de eerste vergadering van de raad aan de voorzitter mee
welke naam deze fractie in de raad wil voeren.
3. De namen van degenen die als voorzitter van de fract ie en als diens plaat svervanger
optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.
4. a. Indien:
1. een of meer leden van een fractie als zelfst andige fractie gaan optreden;
2. twee of meer fracties als één fract ie gaan optreden;
3. een of meer leden van een fractie zich aansluit en bij een andere fract ie; wordt
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.
b. Met de onder a beschreven veranderde sit uatie wordt rekening gehouden met ingang
van de eerstvolgende vergadering van de raad na de mededeling daarvan.
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Hoofdstuk 3 Verg aderingen
Paragraaf 1 T ijd van vergaderen; voorbereidingen
Arti kel 6
Werkvormen
1. Naast de raadsvergadering kent de raad de volgende werkvormen:
a. rondetafelgesprekken voor onderwerpen met een publieke betekenis;
b. inf ormatieavonden, voor onderwerpen met een informerend karakt er;
c. hoorzitt ingen, voor onderwerpen, waarvoor informatie van derden van belang is;
d. overlegvergaderingen, voor onderwerpen die nader overleg vragen.
2. Het presidium belegt de werkvormen van de raad.
3. De werkvormen van de raad zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 worden onder zorg van de
griff ier georganiseerd.
4. Van de werkvormen van de raad worden geen besluitenlijsten en geen verslagen g emaakt, tenzij anders wordt besloten.
Arti kel 7
Vergad erfrequentie
1. De raadsvergaderingen vinden in de regel eens per maand plaats op de laatste maandag van de maand. Z ij vangen aan om 20.00 uur, eindigen niet lat er dan 23.00 uur, ten
zij de raad beslist langer door te gaan en worden gehouden in het gemeent ehuis.
2. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een
andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoe deisende situatie, overleg in het presidium.
Arti kel 8
Oproep
1. De voorzitter zendt ten minste acht dagen voor een vergadering de leden van de raad een
schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, tijdstip en plaat s van de vergadering.
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in art ikel 25, eerst e en tweede lid van de G emeent ewet bedoelde stukken worden t egelijkert ijd
met de schriftelijke oproep aan de leden van de raad verzonden.
3. Indien een aanvullende agenda wordt vast gest eld als bedoeld in artikel 9, tweede lid,
worden deze agenda en de daarbij horende st ukken met uitzondering van de in art ikel
25, eerst e en tweede lid van de Gemeentewet bedoelde st ukken zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden van de raad gezo nden.
Arti kel 9
Agenda
1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt het presidium de voorlopige agenda van de vergadering vast.
2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep
tot uit erlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda o pstellen.
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3. Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast. Op voorstel van een lid
van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen
aan de agenda t oevoegen of van de agenda af voeren.
4. Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad de volgorde van
behandeling van de agendapunt en wijzigen.
Arti kel 9a
Politieke agenda
1. De polit ieke agenda bestaat uit de planningslijst van de fracties.
2. Jaarlijks wordt de politieke agenda bijgest eld na consultering van de fracties.
3. Wijzigingen op de politieke agenda worden vastgesteld in de raadsvergadering.
4. De polit ieke agenda is kaderst ellend.
5. Na de verkiezingen wordt een nieuwe politieke agenda vastgesteld op basis van een
coalit ieakkoord, collegeprogramma en/of een event ueel raadsprogramma.
Arti kel 9b
Het college
1. De agenda wordt eveneens verzonden aan het college, die hiermee uitgenodigd is in de
vergadering aanwezig t e zijn en aan de beraadslagingen deel t e nemen.
2. Leden van het college kunnen zich ambtelijk laten onderst eunen.
Arti kel 10
Ter inzage l eggen van stukken
1. Stukken, die t er toelicht ing van de onderwerpen of voorst ellen op de agenda dienen,
worden via het beveiligde deel van de website gepubliceerd voor de raadsleden. Daarnaast worden deze stukken voor een ieder t er inzage gelegd in het gemeent ehuis. De
voorzitter maakt van de ter inzage legging melding in de openbare kennisgeving b edoeld in art ikel 11. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep st ukken gepubliceerd worden via het beveiligde deel van de website dan wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.
2. Een origineel van een ter inzage gelegd st uk wordt niet buiten het gemeent ehuis gebracht.
3. Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerst e of tweede lid, van de Gemeent ewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de grif fier de leden van de raad inzage.
Arti kel 11
Openbare kennisgeving
1. De vergadering wordt ter openbare kennisname in de rubriek ‘bekendmakingen’ op de
websit e van de gemeente en in het raadsinformatiesysteem geplaatst.
2. De openbare kennisgeving vermeldt:
a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;
b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de voorlopige agenda en de daarbij b ehorende st ukken kan inzien.

6

Paragraaf 2 Orde der vergadering
Arti kel 12
Presenti elijst
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van de raad onmiddellijk de present ielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griff ier door
ondert ekening vast gest eld.
Arti kel 13
Zitplaatsen
1. De voorzitter, de leden van de raad en de griff ier hebben een v aste zitplaats, door de
voorzitter bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.
2. Indien daart oe aanleiding best aat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in
het seniorenconvent.
3. De voorzitter draagt zorg voor een zit plaats voor de wet houders, secretaris en overige
personen, die voor de vergadering zijn uit genodigd.
Arti kel 14
Opening vergadering; quorum
1. De voorzitter opent de vergadering op het vast gest elde uur, indien het daarvoor door de
wet vereiste aantal leden van de raad blijkens de present ielijst aanwezig is.
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereist e aantal leden aanw ezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der af wezige leden, dag en uur
van de volgende vergadering, met inachtneming van art ikel 20 van de Gemeentewet.
Arti kel 15
Vaststelling van de agenda
1. De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast, waarbij de voorzitter de
bevoegdheid heeft de raad voor t e stellen om agendapunten, waarvoor zich insprekers
gemeld hebben, als eerste aan de orde t e laten komen.
2. Na de vaststelling van de besluitenlijst en besluitvorming omtrent de ingekomen stukken
en mededelingen vindt acht ereenvolgens beraadslaging plaats over de geagendeerde
onderwerpen. Van deze volgorde kan worden afgeweken.
Arti kel 16
Primus bij hoofdelijke stemming
Alvorens de aangekondigde onderwerpen aan de orde te stellen deelt de voorzitt er mede,
bij welk lid van de raad, de hoofdelijke st emming zal beginnen. Daartoe wordt bij loting een
volgnummer van de presentielijst aangewezen; bij het daar genoemde lid begint de hoofd elijke stemming.
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Arti kel 17
Openbaarheid
1. De bijeenkomsten zijn openbaar.
2. In bijzondere gevallen kan het presidium besluiten dat de bijeenkomst in beslotenheid
plaatsvindt.
Arti kel 18
Voorzitter
1. De voorzitter van de bijeenkomst draagt zorg voor behandeling van een agendapunt
conf orm het bespreekvoorst el.
2. Aan het eind van de door hem voorgezet en bijeenkomst vat de voorzitter de uitkomst
van de bijeenkomst samen en f ormuleert een conclusie ten behoeve van de besluit enlijst.
Arti kel 19
Spreekrecht burgers
1. Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dert ig minuten het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen,
uit gezonderd agendapunt en ‘vaststelling agenda’, ‘besluit enlijst ’ en ‘mededeli ngen’.
2. Het woord kan niet gevoerd worden over:
a. een besluit van het gemeentebest uur waartegen bezwaar en beroep openstaat of
heeft opengest aan;
b. benoemingen, keuzen, voordracht en of aanbevelingen van personen;
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet best uursrecht
kan of kon worden ingediend.
3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uit erlijk 15 minut en voor
aanvang van de vergadering aan de griff ier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en het
onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitt er kan van de
volgorde afwijken indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitt er verdeelt de spreektijd
evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens
in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spre ektijd.
6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. Nadat de spreker het woord heeft gevoerd krijgen de raadsleden de gelegenheid om vragen aan de
spreker t e stellen. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandelin g van de
inbreng van de burger. Indien de voorzitter het nodig oordeelt, kan de spreker in tweede
termijn het woord krijgen voor een nadere t oelichting van maximaal twee min uten.
7. Het spreekrecht burgers is een vast agendapunt op de agenda van de raadscommissievergadering, in geval een agendapunt niet in de raadscommissievergadering is beha ndeld, staat het spreekrecht geagendeerd voor de raadsvergadering. I n dat geval kan er
tijdens de raadvergadering gebruik van het spreekrecht worden gemaakt. Als een
agendapunt in de raadscommissievergadering is behandeld, kan er t ijdens een raadsvergadering niet nogmaals van het spreekrecht gebruik gemaakt worden.
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Arti kel 20
Besluitenlijst
1. De ontwerp besluit enlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de
leden van de raad t oegezonden gelijktijdig met de schrift elijke oproep. De ont werp b esluitenlijst worden gelijktijdig aan de overige personen die het woord gevoerd hebben,
toegezonden.
2. Bij het begin van de vergadering wordt de besluit enlijst van de vo rige vergadering vastgest eld.
3. De leden, de voorzitt er, de wet houders, de grif fier en de secret aris hebben het recht,
een voorstel tot verandering aan de raad te doen, indien de besluitenlijst onjuist heden
bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of beslot en is. Een voorst el t ot verandering dient voor het vaststellen van de besluit enlijst bij de griffier te worden ingediend.
4. De besluitenlijst moet inhouden:
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de t er vergadering aanwezige leden, alsmede
van de leden die af wezig waren, en van de secretaris, de wethouders en/ of overige
personen die het woord gevoerd hebben;
b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
c. uitslag van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen
van de leden die voor of tegen stemden, onder aant ekening van de namen van de
leden die zich overeenkomst ig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden;
d. (een samenvatting van) de tekst van de ter vergadering aangenomen initiatiefvoorstellen en burgerinitiatiefvoorst ellen, voorstellen van orde, moties, amendement en
en subamendementen.
5. De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de griff ier.
6. De vastgestelde besluit enlijst wordt door de voorzitt er en de griffier ondert ekend.
7. Van elke openbare raadsvergadering wordt een video opname gemaakt, die na afloop
via de gemeentelijke website is te beluisteren.
Arti kel 21
Ingekomen stukken
1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het coll ege
aan de raad, worden via het beveiligde deel van de websit e gepubliceerd voor de
raadsleden. Daarnaast worden deze stukken t er inzage gelegd. Een overzicht van de ingekomen stukken wordt op de agenda van de raad geplaatst.
2. Na de vaststelling van de besluitenlijst st elt de raad op voorstel van de voorzitter de
wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.
Arti kel 22
Spreekregel s
1. De leden van de raad en overige aanwezigen spreken vanaf hun plaats of van de
spreekplaats en richt en zich tot de voorzitter.
2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de leden van de raad en de
overige aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.
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Arti kel 23
Volgorde sprekers
1. Een lid van de raad voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen t e hebben.
2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer een lid van de raad het woord
vraagt over de orde van de vergadering.
Arti kel 24
Aantal spreektermijnen
1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in t en hoogst e twee termi jnen, tenzij de raad anders beslist.
2. Elke spreekt ermijn wordt door de voorzitter afgesloten.
3. Een lid mag in een termijn niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelf de onderwerp of voorstel.
4. Het derde lid is niet van toepassing op:
a. de rapport eur van een commissie;
b. het lid dat een (sub)amendement, een mot ie of een initiatiefvoorst el heeft ing ediend,
voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorst el.
5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over het zelf de onderwerp of voorstel het woord
heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.
Arti kel 25
Spreektijd
Om uitloop van de raadsvergadering t e voorkomen hebben alle fracties evenveel spreekt ijd,
naar eigen inzicht te verdelen over de geagendeerde onderwerpen. Ook het college heeft
spreekt ijd. Het presidium kan besluiten de spreektijdverdeling aan te passen, of op t e heffen.
Arti kel 26
Handhaving orde; schorsing
1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement t e herinneren;
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere
int errupties zijn betoog zal afronden.
2. Indien een spreker, zich beledigende of onbet amelijke uitdrukkingen veroorlooft, a fwijkt
van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitt er tot de orde g eroepen. Indien de betreff ende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem
gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp
het woord ontzeggen.
3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem t e b epalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de
vergadering sluit en.
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Arti kel 27
Beraad slaging
1. De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over een of
meer onderdelen van een onderwerp of voorst el afzonderlijk te beraadslagen.
2. Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitt er kan de raad beslu iten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het coll ege of de leden de gelegenheid t e geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen
worden hervat nadat de schorsingspe riode verstreken is.
Arti kel 28
Deeln ame aan de b eraadsl aging door anderen
1. De raad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de
raad, de wet houder, de secret aris, de griffier en de voorzitt er deelnemen aan de beraadslaging.
2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der leden van de raad
genomen alvorens met de beraadslaging t en aanzien van het aan de orde zijnde
agendapunt een aanvang wordt genomen.
Arti kel 29
Stemverkl aring
Na het sluit en van de beraadslaging en voordat de raad t ot stemming overgaat, heeft ieder
lid het recht zijn uit t e brengen stem kort te motiveren.
Arti kel 30
Besli ssing
1. Wanneer de voorzitt er vaststelt, dat een onderwerp of voorst el voldoende is t oegelicht,
sluit hij de beraadslaging, tenzij de raad anders beslist.
2. Nadat de beraadslaging is gesloten, vindt na een stemming over eventuele amendeme nten, de stemming plaats over het voorst el, zoals het dan luidt, in zijn geheel tenzij geen
stemming wordt gevraagd.
3. Voordat de st emming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzit ter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.
Paragraaf 3 Procedures bij st emmingen
Arti kel 31
Algemen e bepalingen over stemming
1. De voorzitter vraagt, of st emming wordt v erlangd. Indien geen st emming wordt g evraagd
en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorst el zonder
hoofdelijke stemming is aangenomen.
2. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in de besluit enlijst vragen, dat
zij geacht willen worden te hebben t egengest emd of zich van st emming t e hebben onthouden.
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3. Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan
mededeling. Stemming vindt plaats bij handopsteken, tenzij een lid of meerdere led en
van de raad of de voorzitter hoofdelijke st emming wenst.
4. In geval van hoofdelijke st emming roept d e voorzitt er (of de griffier) de leden van de
raad bij naam op hun st em uit te brengen. De stemming begint bij het lid dat daarvoor
overeenkomstig art ikel 16 is aangewezen. Vervolgens geschiedt de oproeping naar de
volgorde van de presentielijst.
5. Bij hoofdelijke st emming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deeln eming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn st em uit te brengen.
6. De leden brengen hun stem uit door het woord ‘voor’ of ‘t egen’ uit te spreken, zo nder
enige toevoeging.
7. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn st em vergist, dan kan hij deze vergissing
nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing
pas lat er, dan kan hij nadat de voorzitter de uit slag van de stemming bekend heeft g emaakt wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de st emming
brengt dit echt er geen verandering.
8. De voorzitter deelt de uitslag na af loop van de stemming mede, met vermelding van het
aantal voor en tegen uitgebracht e stemmen. Hij doet daarbij t evens mededeling van het
genomen besluit.
9. Bij het st aken van de stemmen is het bepaalde in artikel 32 van de Gemeentewet van
toepassing.
Artikel 32
Stemming over amendementen en moti es
1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat
amendement gestemd.
2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.
3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel
zijn ingediend, bepaalt de voorzitt er de volgorde waarin hierover zal worden gestemd.
Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het
eerst in st emming wordt gebracht.
4. Indien aangaande een aanhangig voorst el een motie is ingediend, wordt eerst over de
motie gestemd en vervolgens over het amendement en het voorst el.
Arti kel 33
Stemming over personen
1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opste llen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitt er drie
leden tot stembureau.
2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de Gem eentewet van
stemming moet onthouden is verplicht een st embriefje in te leveren. De stembrief jes
dienen ident iek t e zijn.
3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dr agen
of aan te bevelen. De raad kan op voorst el van de voorzitter beslissen dat bepaalde
stemmingen worden samengevat op één brief je.
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4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde st embriefjes gelijk is aan het aa ntal leden dat ingevolge het t weede lid verplicht is een st embrief je in t e leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de st embriefjes verniet igd zonder deze te op enen en wordt een nieuwe st emming gehouden.
5. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de G emeentewet worden geacht geen st em te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembrief je hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembrief je wordt
verstaan:
a. een blanco ingevuld stembrief je;
b. een ondertekend stembrief je;
c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft;
d. een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een
persoon wordt gest emd die niet is voorgedragen;
e. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de
stemming is beperkt.
6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel van
de voorzitter.
7. Onder de zorg van de griffier worden de st embrief jes onmiddellijk na vaststelling van de
uitslag verniet igd.
Arti kel 34
Herstemming over personen
1. Wanneer bij de eerst e stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkr egen,
wordt tot een tweede st emming overgegaan.
2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is ve rkregen, heeft een derde st emming plaats t ussen twee personen, die bij de tweede st emming de meeste st emmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede st emming de
meest e stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uit gemaakt t ussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.
3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen st aken, beslist te rstond
het lot.
Arti kel 35
Besli ssing door het lot
1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de besliss ing
moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, brief jes geschr even.
2. Deze brief jes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze
gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.
3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens
naam op dit brief je voorkomt, is gekozen.
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Hoofdstuk 4 Rechten van leden
Arti kel 36
Amendementen
1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendement en indi enen. Een amendement kan het voorst el inhouden om een geagendeerd voorst el in een
of meer onderdelen t e splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden.
Alleen beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van
de raad, die de present ielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.
2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een
lid is ingediend, een wijziging voor te st ellen (subamendement).
3. Elk (sub)amendement en elk voorst el moet om in behandeling genomen te kunnen wo rden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op
het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.
4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, tot dat de beslui tvorming door de raad heeft plaatsgevonden.
Arti kel 37
Moties
1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen.
2. Een motie moet om in behandeling genomen t e kunnen worden schriftelijk bij de voorzit ter worden ingediend.
3. De behandeling van een mot ie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt teg elijk
met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.
4. De behandeling van een mot ie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt
plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.
Arti kel 38
Voorstell en van ord e
1. De voorzitter en ieder lid van de raad kunnen t ijdens de vergadering mondeling een
voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreff en.
3. Over een voorst el van orde beslist de raad terstond.
Arti kel 39
Initiatiefvoorstel
1. Een initiatiefvoorst el moet om in behandeling genomen t e kunnen worden schriftelijk bij
de voorzitter worden ingediend.
2. De voorzitter plaat st het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij
de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voo rstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.
3. De behandeling van het voorstel vindt plaat s nadat alle op de agenda voorkomende
voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat het voorstel met
het oog op de orde van de vergadering t ezamen met een ander geagendeerd voorstel of
onderwerp dient te worden behandeld.
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4. De raad kan bepalen dat het voorst el eerst voor advies naar het college wordt gezo nden. De raad bepaalt in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.
5. De raad kan voorwaarden st ellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet
zijnde een voorstel voor een verordening.
6. De vragen en antwoorden worden direct na vaststelling door het college per e-mail aan
de raadsleden gezonden en met de st ukken als bedoeld in art ikel 21 aan de leden van
de raad toegezonden.
7. De vragenst eller kan, bij schriftelijke beant woording in de eerst volgende raadsvergad ering (na ontvangen van de ant woorden per e-mail en/of schrift elijke) en bij mondelinge
beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda
voorkomende onderwerpen nadere inlicht ingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. De beantwoo rding van de vragen gebeurt te allen tijde via de griffie.
Arti kel 39a
Wijziging, intrekking of terugzending voorstel
1. Een voorstel aan de raad kan, tot het sluit en van de beraadslagingen in de raadsvergadering, door de indiener worden gewijzigd of ingetrokken. Hiervan wordt gemotiv eerd
mededeling gedaan aan de raad.
2. Indien de raad van mening is dat een voorstel afkomst ig van het college of van de burgemeest er, voor advies t erug aan het college of de burgemeest er moet worden gezonden, bepaalt de raad in welke vergadering het voorste l opnieuw geagendeerd wordt.
Arti kel 39b
Interpell atie
1. Het verzoek tot het houden van een int erpellatie wordt, behoudens in naar het oo rdeel
van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minst e 48 uur voor de aanvang van de
vergadering schrift elijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlicht ingen worden verlangd alsmede de te st e llen vragen.
2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de
overige leden van de raad en de wethouders. Bij de behandeling van de ingekomen
stukken van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in st emming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de
int erpellat ie zal worden gehouden.
3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad,
de burgemeest er en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiert oe
verlof geeft.
Arti kel 40
Schriftelijke vragen
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een
toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mond elinge beantwoording wordt verlangd.
2. De vragen worden bij de voorzitt er van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat
de vragen zo spoedig mogelijk t er kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht.
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3. Schriftelijke beant woording vindt zo spoedig mogelijk plaat s, in ieder geval binnen de rtig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats
in de eerstvolgende raadsvergadering. I ndien beantwoording niet binnen deze termijnen
kan plaatsvinden, stelt het verant woordelijk lid van het college de vragensteller hiervan
gemotiveerd in kennis, waarbij de t ermijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording
zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
4. De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de leden van
de raad medegedeeld.
5. De vragen en antwoorden worden direct na vaststelling door het college per e-mail aan
de raadsleden gezonden en met de st ukken als bedoeld in art ikel 21 aan de leden van
de raad toegezonden.
6. De vragenst eller kan, bij schriftelijke beant woording in de eerst volgende raadsvergad ering (na het ontvangen van de antwoorden per e-mail en/ of schrift elijk) en bij mondeli nge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de age nda voorkomende onderwerpen nadere inlicht ingen vragen omtrent het door de burg emeest er of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. De beantwoording van de vragen gebeurt te allen t ijde via de griff ier.
Arti kel 40a
Vragenuur
1. Het eerst e agendapunt op de agenda is het vragenuur. In bijzondere gevallen kan de
raad bepalen dat het vragenuur op een ander t ijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk t ijdst ip het vragenuur eindigt.
2. Het lid van de raad dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit aan de voorzitter onder aanduiding van het onderwerp uit erlijk voor 12. 00 uur op de dag van de
vergadering.
3. De voorzitter bepaalt de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen t ijdens het vrage nuur aan de orde worden gesteld.
4. De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragenst eller, voor de we t houders, voor de burgemeest er en voor de overige leden van de raad.
5. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om een of meer vragen
aan het college of de burgemeest er te st ellen en een t oelicht ing daarop t e geven.
6. Na de beantwoording door het college of de burgemeest er krijgt de vragenst eller de sgewenst het woord om aanvullende vragen t e stellen.
7. Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om he tzij aan de vragenst eller, hetzij aan het college vragen t e stellen over het zelfde onderwerp.
8. Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen int errupties toegelaten.
Arti kel 41
Inlichtingen
1. Indien een lid van de raad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen
169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet verlangt, wordt een verzoek
daartoe schriftelijk ingediend bij het college of de burgemeest er.
2. Een afschrift van dit verzoek wordt door de indiener in afschrift toegezonden aan de
raad.
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3. De verlangde inlichtingen worden mond eling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de
daarop volgende vergadering gegeven.
4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering,
waarin de antwoorden zullen worden gegeven.

Hoofdstuk 5 Beg roting en rekening
Arti kel 42
Procedu re beg roting
Onverminderd het bepaalde in de Gemeent ewet geschiedt de voorbereiding, het onderzoek,
de behandeling en de vastst elling van de begroting volgens een procedure die de raad
vaststelt.
Arti kel 43
Procedu re jaarrekening
Onverminderd het bepaalde in de Gemeent ewet geschiedt de voorbereiding en het onde rzoek van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de vastst elling van de jaarrekening
en van een eventueel indemnit eitsbesluit volgens een procedure die de raad vastst elt.

Hoofdstuk 6 Lidmaatsch ap van andere organisaties
Arti kel 44
Verslag; verantwoording
1. Een lid van de raad, een wet houder, de burgemeest er of de secret aris, die door de g emeenteraad is aangewezen tot lid van het algemeen bestuur van een openbaar l ichaam
of van een ander gemeenschappelijk orgaan, ingesteld op grond van de Wet gemee nschappelijke regelingen, heeft het recht (om in aansluit ing op de behandeling van de
lijst van ingekomen stukken òf voor het sluiten van de vergadering) verslag t e doen over
zaken die in het algemeen bestuur als bedoeld aan de orde zijn. Door de raad gewenst e
bespreking van dit verslag kan de voorzitter verwijzen naar het opiniërende deel van de
raadsvergadering.
2. Ieder lid van de raad kan aan een persoon als bedoeld in het eerste lid, schriftelijke
vragen st ellen. De regels voor het st ellen van schriftelijke vragen, vast gest eld in art ikel
40, zijn van overeenkomst ige toepassing.
3. Wanneer een lid van de raad een persoon als bedoeld in het eerste lid ter verantwoo rding wenst te roepen over zijn wijze van functioneren als zodanig, besluit de raad over
het toestaan daarvan. De regels voor het vragen van inlichtingen, vastgest eld in art ikel41, zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op andere organisat ies of instit uties,
waarin de raad één van zijn leden heeft benoemd.
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Hoofdstuk 7 Besloten verg adering
Arti kel 45
Algemeen
Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomst ige
toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakt er van de
vergadering.
Arti kel 46
Besluitenlijst
1. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage.
2. Deze besluit enlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vastste lling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan
niet openbaar maken van deze besluit enlijst. De vast gest elde besluitenlijst wordt door
de voorzitter en de griffier ondertekend.
3. Van elke besloten raadsvergadering wordt een video opname gemaakt, die na af loop
uitsluitend voor leden beschikbaar wordt gesteld.
Arti kel 47
Geheimhouding
Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig art ikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde g eheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heff en.
Arti kel 48
Opheffing geheimhouding
Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vi erde lid, artikel 55, tweede en derde lid,
of art ikel 86, tweede en derde lid, van de G emeentewet voornemens is de geheimhouding
op te heff en wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat geheimhouding heeft
opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Hoofdstuk 8 Toehoord ers en pers
Arti kel 49
Toehoorders en pers
1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen
best emde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de
orde is verboden.
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Arti kel 49a
Geluid- en beeldregi strati es
Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid - dan wel beeldregistr aties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitt er en gedragen zich naar zijn
aanwijzingen.
Arti kel 50
Verbod gebruik mobiele tel efoons
In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het g ebruik, alsmede het st andby houden van mobiele telefoons of andere communicat iemiddelen,
die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de
voorzitter, niet toegestaan.

Hoofdstuk 9 Slotb epalingen
Arti kel 51
Uitleg reglement
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij t wijfel omtrent de toepassing van het
reglement, beslist de raad op voorst el van de voorzitter.
Arti kel 52
In werking treden
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die van zijn vaststelling.
Arti kel 53
Intrekking
Het reglement van orde voor de gemeent eraad van de gemeent e Haren vastgesteld bij
raadsbesluit van 23 april 2002, wordt ingetrokken.
Haren, 19 december 2011
de raad voornoemd,

O.E. de Vries,
wnd. griffier

E. Fennema,
voorzitter

