
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Bestuurli jke vernieuwing 

Bijlage(n) : 1. Reglement van orde voor de gemeenteraad van de 
gemeente Haren 

2. Verordening op de raadscommissie 2012 

3. Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is besloten om de 
commissie Bestuurli jke Vernieuwing de opdracht te geven 
om een voorstel te doen over het te volgen vergadermodel. 
De commissie heeft zich daarnaast gebogen over het 
actualiseren van de reglementen van orde van de 
raadscommissie- en raadsvergaderingen. 

   

Voorgestelde beslissing : 1. Het ‘Reglement van orde voor de gemeenteraad van de 
gemeente Haren’ vast te stellen onder geli jkti jdige 
intrekking van het ‘Reglement van orde voor de 
gemeenteraad van de gemeente Haren’ van 23 april 
2002. 

2. De 'Verordening op de raadscommissie 2012’ vast te 
stellen onder geli jkti jdige intrekking van de ‘Verordening 
op de raadscommissie 2010’ van 19 januari 2010. 

3. In te stemmen met het handhaven van het huidige 
vergadermodel in de vorm van een raadscommissie- en 
raadsvergadering.  
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De commissie Bestuurli jke Vernieuwing is naar aanleiding van het besluit van de gemeente-
raad van 27 juni 2011 om het vergadermodel uit te werken tweemaal bijeen geweest. Naast 
over het vergadermodel is in het verlengde daarvan gesproken over de reglementen van 
orde van zowel de raadscommissie- als raadsvergadering. 
 
De commissie Bestuurli jke Vernieuwing stelt voor het huidige vergadermodel in de vorm van 
een raadscommissie- en raadsvergadering te handhaven in 2012. De reden hiervoor is 
vooral gelegen in het argument dat daarmee de rol van de plaatsvervangers is gewaarborgd 
in de raadscommissievergaderingen. Het vergadermodel wat in de raadsvergadering van 
27 juni 2011 voorlag gaf niet de mogelijkheid plaatsvervangers een rol te geven in de opini-
erende raadsvergadering. Om die reden is met dit model door de raad in de vergadering van 
27 juni 2011 dan ook niet ingestemd. 
 
De reglementen van orde zijn op hoofdli jnen hetzelfde gebleven. Veranderd is met name het 
digitaal beschikbaar stellen van ter inzage liggende stukken en ingekomen stukken. Op dit 
moment wordt het zogenaamde extranet voor raadsleden gebouwd. Dit beveil igde deel van 
de website is straks exclusief toegankelijk voor raadsleden. Daarnaast is de werkgevers-
commissie toegevoegd aan het reglement van orde van de gemeenteraad. Ook de verande-
ringen in de notulering zijn nu goed verankerd in beide reglementen. De lange termijn agen-
da is geschrapt uit het reglement van orde van de gemeenteraad omdat het hierbij gaat om 
een planningsli jst van het college. Daarvoor in de plaats is de polit ieke agenda van de raad 
gekomen. Deze agenda bestaat uit de planningsli jst van de fracties. Na de verkiezingen 
wordt de basis gelegd voor de politieke agenda, daarnaast vindt jaarli jkse bijstell ing plaats. 
Begin 2012 zal de griff ier de fracties consulteren om deze kaderstellende agenda in te rich-
ten. 
 
Haren, 27 juni 2011 
 
de raad, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
wnd. griff ier 

 E. Fennema, 
voorzitter 

 


