
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN ,  
 
 
 
 
ge lezen het adv ies  van het  pres idium; 
 
gelet  op art ikel  82 van de Gemeentewet;  
 
 
b e s  l  u i  t  :  
 
 
vast  te s tel len het reglement  van orde van de raadscommiss ie van de gemeente Haren 
 
Hoofdstuk 1  begripsbepalingen 
 
Art ikel 1 Begripsomschri jvingen 
In  deze verordening wordt vers taan onder :  
a.  l id :  l id of  bui tengewoon l id van een raadscommiss ie;  
b.  voorz i t ter :  voorz i t ter  van een raadscommissie of  diens vervanger;  
c.  pres id ium; de voorzi t ter  van de raad en de f ract ievoorz i t ters;  
d.  gr i f f ier :  gr i f f ier  van de raad of d iens vervanger;  
e.  vergader ing:  vergader ing van een raadscommissie.  
 
Hoofdstuk 2  instel l ing, taken en samenstell ing 
 
Art ikel 2 Instel l ing raadscommissie 
De raad kent  een tweeta l  raadscommiss ies  ter  voorbereid ing op de raadsvergader ing. In 
in de ene commiss ie ”Sociaal Domein”  komen ook spor t ,  recreat ie ,  onderwi js en cul tuur  
aan de orde.  In de andere commiss ie,  “Ruimtel i jke ordening, bestuur en f inanciën” ko-
men ook verkeer,  vervoer  en economie aan de orde.  
Leden worden n iet  separaat benoemd in een raadscommiss ie,  de fract ies bepalen welke 
raads leden of  commissieleden ze afvaardigen.  
De commiss ievergader ingen v inden b i j  voorkeur  plaats  op maandag en d insdag in de 
tweede week van de maand.  
 
Art ikel 3 Taken  
De raadscommiss ie heef t  de volgende taken:   
a.  het u itbrengen van advies aan de raad over een voorste l  o f onderwerp dat  geagen-

deerd is ;  
b.  het nemen van een beslui t  over de s tatus van s tukken in de raadscyclus,  de reden 

van het opvoeren van de status  ‘bespreekstuk’ d ient te  worden gemot iveerd;  
c.  het u itbrengen van advies aan de raad u it  e igener beweging;   
d.  voeren van over leg met het co l lege of  de burgemeester over in ieder geval  door het  

co l lege of  de burgemeester vers trek te in l icht ingen en het gevoerde bestuur.  
 
Commissie leden d ienen mandaat van de frac t ie  te hebben om de vervolgstatus van de 
stukken naar  de raad te kunnen bepalen, f ract ies  d ienen zorg te dragen voor goede af-
stemming/doorkoppel ing van de besproken agendapunten.  
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Art ikel 4 Samenstel l ing 
De raadscommiss ie bedoeld in ar t ike l 2 bestaat u it  de leden van de raad en eventuele 
p laatsvervangers;  
De raad kan op voordracht van een fract ie  max imaal twee plaatsvervangende leden per 
frac t ie  benoemen, d ie z i t t ing hebben in de raadscommiss ie ter  vervanging van een l id 
a ls bedoeld in het  eerste l id .  De ar t ikelen 10,  11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet z i jn 
van overeenkomst ige toepass ing op de p laatsvervangende leden; 
De p laatsvervangende leden hebben s temrecht  (voor  zover  in  de prakt i jk  aan de orde) 
en toegang tot bes loten vergader ingen en vertrouwel i jke stukken na ondertekening van 
een verk lar ing van geheimhouding.  Voor  hen geldt de mogeli jkheid van onts lag door de 
raad b i j  “wangedrag” ;  
In  de raadscommiss ie kunnen het max imale aanta l  leden dat  een fract ie te l t ,  deelnemen 
aan de d iscussie in  de raadscommiss ievergader ing.  
 
Art ikel 4a stellen van technische vragen 
Vragen ingediend in de week van de fract ievergader ing,  worden t i jd ig  beantwoord.   
 
Art ikel 5 Voorzitter  
1  Eén van de v ier  leden welke z i jn aangewezen door  de raad,  vervul t  de rol  van voor-

z it ter  van de raadscommiss ie genoemd in art ike l 2 , l id  1.   
2  De voorz it ter  is  belas t  met :  

a  het le iden van de vergader ing;  
b  het handhaven van de orde;  
c  het doen naleven van deze verordening;  
d  hetgeen deze verordening hem verder  opdraagt.  

 
Art ikel 6 Zitt ingsduur en vacatures 
1.  De z it t ingsper iode van de leden e indigt  in  ieder  geval aan het e inde van de z it t ings-

per iode van de raad.  
2.  De leden houden op l id te  z i jn  van een raadscommiss ie ind ien z i j  n iet meer  voldoen 

aan de in ar t ike l  4 , tweede l id,  geste lde eisen.  
3.  De raad onts laat een (p laatsvervangend)  l id  op voors te l  van de fract ie  op wiens 

voordracht  het  (p laatsvervangend) l id is  benoemd.  
4.  De raad kan de voorz i t ter(s)  of  d iens p laatsvervanger onts laan.  
5.  Een (plaatsvervangend) l id,  de voorz it ter(s)  of  d iens p laatsvervanger kunnen  te a l-

len t i jde onts lag nemen.  Z i j  doen daarvan schr i f te l i jk  mededel ing aan de raad.  Het 
onts lag gaat  een maand na de schr i f te l i jke mededel ing in of  zoveel eerder a ls hun 
opvolger  is  benoemd. 

6.  Ind ien een frac t ie  bl i jkens een schr i f te l i jke verk lar ing aan de voorz it ter  van de raad 
n iet langer ver tegenwoordigd is in de raad, verval t  het  l idmaatschap van het l id  dat 
op voordracht van d ie frac t ie  is  benoemd, van rechtswege.  

 
Art ikel 7 Griff ier  
1.  De raadscommiss ie wordt in haar werkzaamheden bi jgestaan door  de gr i f f ier .  
2.  De gr i f f ier  is  in  iedere vergader ing aanwezig.  
3.  Bi j verhinder ing of  afwez igheid wordt  de gr i f f ier  vervangen door een daar toe door de 

raad, in over leg met  de gr i f f ier ,  aangewezen ambtenaar.  
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Hoofdstuk 4  vergaderingen 
 
Paragraaf 1 Ti jdst ip van vergaderen en voorbereid ingen  
 
Art ikel 9 Vergaderfrequent ie  
1.  De raadscommiss ie vergadert  volgens een jaar l i jks  door de raad vast te  ste l len ver-

gaderrooster.  De vergader ingen van de raadscommiss ie vangen  aan om 20.00 uur,  
in geval van presentat ies of  over ige werkvormen wordt  er  om 19.30 uur begonnen.  
De vergader ingen v inden plaats  in  het gemeentehuis.  

2.  Een raadscommiss ie vergadert  voor ts ind ien het pres id ium en/of  de voorz it ter   het  
nodig oordeel t  o f  ind ien tenminste twee frac t ies schr i f te l i jk  met  opgaaf van redenen 
daarom verzoeken.  

3.  Het presid ium en/of de voorz it ter  kan in  bi jzondere geval len een andere dag of  aan-
vangsuur bepalen of een andere vergaderplaats  aanwi jzen. Hi j  voert h ierover over leg 
met de gr i f f ier .  

 
Art ikel 10 Oproep 
1.  De gr i f f ier  zendt  namens de voorz i t ter  van het pres id ium ten minste zeven dagen 

voor  een vergader ing de leden een d ig ita le oproep onder vermeld ing van de dag,  het  
t i jdst ip en de p laats  van de vergader ing.   

2.  De voor lopige agenda en de daarbi j  behorende stukken, met  u i tzonder ing van de in  
de art ike l 25, eerste en tweede l id,  van de Gemeentewet  genoemde s tukken,  worden 
tegel i jkert i jd met  de oproep,  d ig itaal aan de leden van de raad toegezonden.  

3.  Ind ien een aanvul lende agenda wordt  vastgeste ld a ls bedoeld in  ar t ike l 11,  tweede 
l id ,  worden deze agenda en de daarop vermelde voorste l len of onderwerpen zo 
spoedig mogel i jk ,  doch u iter l i jk  48 uur  voor  aanvang van de vergader ing aan de le-
den gemai ld.  

 
Art ikel 11 De agenda 
1.  Voordat  de schr i f te l i jke oproep wordt gemai ld,  ste lt  het pres id ium de agenda van de 

vergader ing voor lopig vast .  
2.  In  spoedeisende geval len kan de voorz it ter  van het pres id ium na het  verzenden van 

de schr i f te l i jke oproep tot  u i ter l i jk  48 uur voor de aanvang van een vergader ing een 
aanvul lende agenda opste l len.   

3.  Bi j aanvang van de vergader ing ste lt  de raadscommiss ie de agenda vast .  Op voors te l  
van een l id of  de voorzit ter  kan de raadscommiss ie b i j  de vasts te l l ing van de agenda 
onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.   

4.  Wanneer  de raadscommissie een onderwerp of  voors te l  onvoldoende voor de be-
raads laging voorbereid acht ,  kan z i j  aan het  co l lege of de burgemeester nadere in-
l icht ingen of  adv ies vragen.  De raadscommissie bepaal t  in welke vergader ing het  on-
derwerp of  voors te l  opnieuw geagendeerd wordt.   

5.  Op voorste l van een l id of  de voorz it ter  kan de raadscommiss ie de volgorde van be-
handel ing van de agendapunten wi jz igen.  

 
Art ikel 12 Ter inzage leggen van stukken 
1.  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, 

worden via de website gepubliceerd voor de raadsleden en commissieleden. De voorzit-
ter maakt van de ter inzage legging melding in de openbare kennisgeving bedoeld in ar-
t ikel 13. Indien na het mailen van de  oproep stukken gepubliceerd worden via de websi-
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te 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 stuk wordt niet buiten het gemeentehuis ge-
bracht.  

3. Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeente-
wet geheimhouding is opgelegd, bli jven deze stukken in afwijking van het eerste l id, on-
der berusting van de griff ier en verleent de griff ier de leden van de raad inzage via het 
afgeschermde deel van de website.  

 
Art ikel 13 Openbare kennisgeving 
1.  De vergader ing wordt  tegel i jkert i jd met  de schr i f te l i jke oproep door p laats ing op de 

internets ite van de gemeente ter  openbare kennis gebracht .  
2.  De openbare kennisgeving vermeldt:  

a.  de datum, aanvangst i jd en p laats  van de vergader ing;  
b.  de wi jze waarop en de p laats waar  een ieder  de agenda en de daarbi j  behorende 

stukken kan inz ien;  
c.  de mogeli jkheid tot  het u itoefenen van het spreekrecht  a ls  bedoeld in ar t ike l 14.  

 
Paragraaf 2 Orde der vergader ing  
 
Art ikel 14 Spreekrecht burgers 
1.  Na de opening van de vergader ing kunnen andere aanwezige burgers gezamenl i jk  

gedurende maximaal  dert ig minuten het  woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen, u itgezonderd de agendapunten ‘vastste l l ing agenda’ ,  ‘vers lag’  en ‘mededel in-
gen’.  Wanneer  een agendapunt  n iet  in  de raadscommiss ievergader ing is behandeld 
kan van het spreekrecht  in  de raadsvergader ing gebruik  worden gemaakt.  

2.  Het woord kan n iet gevoerd worden over:  
a.  een bes lu i t  van het gemeentebestuur  waartegen bezwaar en beroep openstaat  of 

heeft  opengestaan;  
b.  benoemingen,  keuzen,  voordrachten of aanbevel ingen van personen;  
c.  een gedraging waarover een k lacht ex art ike l 9 :1 van de Algemene wet  bestuurs-

recht kan of  kon worden ingediend.  
3.  Degene,  die van het  spreekrecht  gebruik  wi l  maken, meldt d it  u i ter l i jk  15 minuten 

voor  de aanvang van de vergader ing aan de gr i f f ier .  Hi j  vermeldt  daarbi j  z i jn naam, 
adres en het  onderwerp,  waarover  h i j  het  woord wi l  voeren.  

4.  De voorz it ter  geeft  het  woord op volgorde van aanmeld ing. De voorzit ter  kan van de 
volgorde afwi jken,  ind ien di t  in het  belang is  van de orde van de vergader ing.  

5.  Elke spreker  kr i jg t  maximaal v i j f  minuten het  woord. De voorz i t ter  verdeelt  de 
spreekt i jd  evenredig over de sprekers  als  er  meer  dan zes sprekers  z i jn.  De voorz it-
ter  kan tevens in  b i jzondere geval len afwi jken van de maximale lengte van de 
spreekt i jd .  

6.  De spreker voert  het woord, nadat  de voorz it ter  hem di t  heeft  ver leend. De voorz i t ter  
of  een l id doet een voorste l voor de behandeling van de inbreng van de burger .  In-
d ien de voorz it ter  het nodig oordeel t ,  kan de spreker in tweede termijn het  woord 
kr i jgen voor een nadere toel icht ing van maximaal 2 minuten.  
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Art ikel 15 Notulen 
Van de raadscommiss ievergader ingen worden geen schr i f te l i jke notu len opgeste ld, om-
dat t i jdens de raadscommiss ievergader ingen geen bes lui ten worden genomen.  
Via het webcast ing systeem worden beeld- en gelu idsopnamen gemaakt,  welke v ia de 
webs ite van de gemeente Haren kunnen worden geraadpleegd. 
 
Art ikel 16 Spreekregels 
1.  Een l id ,  de voorz i t ter ,  de burgemeester  en  een wethouder   spreken vanaf  hun p laats  

of  van de spreekplaats  en r ichten z ich tot de voorz i t ter .  
2.  Bi j b i jzondere gelegenheden kan de voorz it ter  bepalen dat de in  het  eers te l id  ge-

noemde personen vanaf  een andere p laats spreken.  
 
Art ikel 17 Volgorde sprekers 
1.  Een l id ,  de burgemeester  of een wethouder , voeren het  woord na het  aan de voorzi t-

ter  gevraagd en van hem verkregen te hebben.  
2.  De volgorde van sprekers kan worden gewi jz igd, wanneer  het woord wordt gevraagd 

over  de orde van de vergader ing.  
 
Art ikel 18 Aantal spreektermijnen 
1.  De beraads laging over  een onderwerp of  voorste l  geschiedt  in  ten hoogste twee ter-

mijnen, tenz i j  de raadscommiss ie anders besl is t .  
2.  Elke spreektermi jn wordt  door de voorz it ter  afgesloten.  
3.  Een l id  mag in een termijn n iet  meer  dan één maal  het  woord voeren over  hetzel fde 

onderwerp of  voors tel .  
4.  Bi j de bepal ing hoeveel malen een l id  over  hetzel fde onderwerp of voors tel  het woord 

heeft  gevoerd, wordt  n iet  meegerekend het  spreken over een voors te l  van orde. 
 
Art ikel 19 Spreekt ijd 
Om uit loop van de raadscommiss ievergader ing te voorkomen hebben al le fract ies even-
veel  spreekt i jd,  naar e igen inz icht te verdelen over de geagendeerde onderwerpen. Ook 
het co l lege heeft  spreekt i jd.  Het  pres id ium kan bes lu iten de spreekt i jdverdel ing aan te 
passen,  of op te heffen.  
 
Art ikel 20 Voorstel len van orde 
1.  De voorz it ter  en ieder  l id  kunnen t i jdens de vergader ing mondeling een voorste l  van 

orde doen, dat  kor t  kan worden toegel icht .  
2.  Een voors te l  van orde kan ui ts lu i tend de orde van de vergader ing betref fen.  
3.  Over een voors tel  van orde bes l is t  de raadscommiss ie ters tond.  
 
Art ikel 21 Handhaving orde; schorsing 
1.  Een spreker mag in z i jn betoog n iet  worden gestoord,  tenz i j :  

a.  de voorz i t ter  het  nodig oordeelt  hem aan het opvolgen van deze verordening te 
her inneren;  

b.  een l id hem interrumpeer t.  De voorz it ter  kan bepalen dat de spreker zonder  ver-
dere in ter rupt ies z i jn betoog zal  afronden.  

2.  Ind ien een spreker  z ich beledigende of onbetamel i jke u itdrukk ingen veroor loof t ,  a f-
wi jk t  van het in behandel ing z i jnde onderwerp,  een andere spreker  herhaaldel i jk  in-
terrumpeert ,  dan wel andersz ins de orde verstoort ,  wordt h i j  door  de voorz i t ter  tot  de 
orde geroepen. Indien de spreker  h ieraan geen gevolg geef t ,  kan de voorzi t ter  hem 
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gedurende de vergader ing, waar in zulks p laats heeft ,  over  het aanhangige onder-
werp het  woord ontzeggen.  

3.  De voorz it ter  kan ter  handhav ing van de orde de vergader ing voor  een door hem te 
bepalen t i jd  schorsen en -  indien na de heropening de orde opnieuw wordt  verstoord 
-  de vergader ing s lu i ten.  

4.  De voorz it ter  kan de raadscommiss ie voorste l len,  aan een l id  dat door  z i jn  gedragin-
gen de geregelde gang van zaken belemmert,  het  verdere verb l i j f  in de vergader ing 
te ontzeggen.  Over het voors tel  wordt  niet beraads laagd. Na aanneming daarvan ver-
laat het  l id de vergader ing onmiddel l i jk .  Zo nodig doet de voorz it ter  hem verwi jderen.  
Bi j  herhal ing van z i jn gedrag kan het l id bovendien voor  ten hoogste dr ie maanden 
de toegang tot de vergader ing worden ontzegd. 

 
Art ikel 22 Beraadslaging 
1.  De raadscommiss ie kan op voors te l van de voorz i t ter  of een l id  bes l issen over  één of  

meer  onderdelen van een onderwerp of voorste l  a fzonder l i jk  te beraads lagen. 
2.  Op voorste l van een l id of  de voorz it ter  kan de raadscommiss ie besl issen de beraad-

slaging voor  een door hem te bepalen t i jd te  schorsen teneinde het  co l lege of de le-
den de gelegenheid te geven tot  onder l ing nader  beraad. De beraads lagingen worden 
hervat nadat  de schorsingsper iode verstreken is .  

 
Art ikel 23 Deelname aan de beraadslaging door anderen 
1.  De raadscommiss ie kan bepalen dat  anderen mogen deelnemen aan de beraadsla-

g ing.  
2.  Een bes l iss ing daartoe wordt op voors tel  van de voorz i t ter  of een l id  genomen alvo-

rens met de beraads laging ten aanz ien van het  aan de orde z i jnde agendapunt een 
aanvang wordt  genomen. 

 
Art ikel 24 Advies 
1.  Wanneer  de voorz i t ter  vastste lt ,  dat  een onderwerp of  voors tel  voldoende is  toege-

l icht,  s lu i t  h i j  de beraads laging, tenz i j  de raadscommiss ie anders bes l is t .  
2.  Nadat  de beraads laging is  ges loten, besl is t  de raadscommiss ie of er  een adv ies  aan 

de raad wordt u itgebracht .  
3.  Ind ien de raadscommissie een adv ies  aan de raad u i tbrengt  bes l issen de leden op 

voors tel  van de voorz i t ter  over de inhoud van het  adv ies .  
4.  In  het adv ies worden de s tandpunten van a l le  fract ies en bui tengewone leden opge-

nomen.  
 
Hoofdstuk 5  besloten vergadering 
 
Art ikel 25 Algemeen 
Op een bes loten vergader ing z i jn de bepal ingen van deze verordening van overeenkom-
st ige toepass ing voor zover  deze bepal ingen n iet  str i jd ig  z i jn  met  het  bes loten karakter 
van de vergader ing.  
 
Art ikel 27 Geheimhouding 
Voor  de af loop van de bes loten vergader ing bes l is t  de raadscommissie overeenkomst ig 
art ike l 86, eerste l id,  van de Gemeentewet  of  omtrent  de inhoud van de s tukken en het 
verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommiss ie kan beslui ten de geheim-
houding op te heffen.  
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Art ikel 28 Opheff ing geheimhouding 
Ind ien de raad op grond van art ike l 25,  derde en v ierde l id ,  van de Gemeentewet voor-
nemens is de geheimhouding op te hef fen wordt daarover ,  ind ien de raadscommiss ie d ie 
geheimhouding heef t  opgelegd daarom verzoekt ,  in een bes loten vergader ing met  de 
raadscommiss ie over leg gevoerd.  
 
Hoofdstuk 6  toehoorders en pers 
 
Art ikel 29 Toehoorders en pers 
1.  De toehoorders  en ver tegenwoordigers  van de pers kunnen u its lui tend op de voor 

hen bestemde plaatsen openbare vergader ingen b i jwonen. 
2.  Het geven van tekenen van goed- of afkeur ing of  het  op andere wi jze verstoren van 

de orde is  verboden.  
3.  De voorz it ter  is  bevoegd, toehoorders d ie op eniger le i wi jze de orde van de vergade-

r ing verstoren, te  doen vert rekken.  Toehoorders  die b i j  herhal ing de orde in  de ver-
gader ing vers toren kan h i j  voor ten hoogste dr ie  maanden de toegang tot  de verga-
der ing ontzeggen.  

 
Art ikel 30 Geluid-  en beeldregistraties 
Degenen d ie in  de vergaderzaal  t i jdens de vergader ing gelu id-  dan wel beeldregistrat ies  
wi l len maken doen h iervan voorafgaand aan de vergader ing mededeling aan de voorz it -
ter  en gedragen z ich naar  z i jn  aanwi jz ingen.  
 
Art ikel 31 Verbod gebruik mobiele telefoons 
In  de vergaderzaal ,  met  inbegr ip van de publ ieke tr ibune,  is  t i jdens de vergader ing het 
gebruik,  a lsmede het  s tandby houden van mobie le te lefoons of  andere communicat ie-
middelen,  die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergader ing zonder toestemming 
van de voorz i t ter  n iet toegestaan.  
 
Hoofdstuk 7  slotbepalingen 
 
Art ikel 32 Uit leg verordening 
In  de geval len waar in deze verordening niet voorz iet  of  b i j  twi j fe l  over de toepass ing 
van de verordening,  bes l is t  de raadscommissie op voors tel  van de voorz it ter .  
 
Art ikel 33 Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt  in  werk ing op 1 december 2015. Op dat  t i jdst ip vervalt  de Ver-
ordening op de raadscommiss ies,  vastgeste ld b i j  raadsbeslu it  van 24 november  2014.  
 
Haren, 30 november 2015 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
griff ier 

 P. van Veen, 
voorzitter 

 
 


