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Onderwerp

Initiatiefvoorstel FVO Reglement van Orde raad 2019.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om vastte stellen het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Weert 2019.
2. Eventuele wensen en bedenkingen aangaande dit initiatiefvoorstel kenbaar te maken.

Inleiding
Elke nieuwe gemeenteraad stelt zijn eígen Reglement van Orde (RvO) vast. Het huidige
RvO is op 27 januari 2016 vastgesteld.

Op 28 juni 2018 heeft de nieuwe raad besloten zijn vergadersystematiek op onderdelen te
wijzigen. Deze wijzigingen worden nu verwerkt in het nieuwe RvO en in een nieuwe
Verordening op de raadscommissies, die in een separaat raadsvoorstel aan de raad ter
beslu itvorm ing wordt voorgelegd.

Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode brengt de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een nieuw model-RvO uit. Dit model is gebruikt bij het actualiseren van
het RvO.

Daarnaast zijn enkele afspraken die in de afgelopen raadsperiode in het
fractievoorzittersoverleg (FVO) inzake de wijze van vergaderen zijn gemaakt in
voorliggend RvO gecodificeerd.

In december 2Ot6 is over de vergadersystematiek een uitgebreide enquête gehouden
onder raadsleden, commissieleden, collegeleden, griffie en vertegenwoordigers uit de
ambtelijke organisatie. De resultaten daarvan zijn, voor zover deze hun weerslag moeten
vinden in het RvO, eveneens in voorliggend RvO verwerkt.
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Tot slot zijn enkele tekstuele verbeteringen, al dan niet het gevolg van wetswijzigingen, en
vernu mmerin gen doorgevoerd.

Het concept-RvO, dat na het aanbrengen van wijzigingen op grond van het bovenstaande
voorlag, is door een raadswerkgroep, bestaande uit één vertegenwoordiger van elke
fractie, tegen het licht gehouden.
U vindt bij het initiatiefvoorstel de volgende versies van het RvO als bijlagen:
1) het huidige RvO uit 2OL6;
2) het model-RvO 2018 van de VNG;
3) het RvO met daarin met kleur aangegeven waar de betreffende wijziging zijn oorsprong
vindt:

. Wijzigingen overgenomen uit het model-RvO 2018 van de VNG: geel gearceerd.

. Wijzigingen als gevolg van de bij raadsbesluit van 28 juni 2018 vastgestelde
vergadersystematiek : grijs gearceerd.

. Wijzigingen op grond van afspraken gemaakt in het FVO: groen gearceerd.
e Wijzigingen n.a.v. de evaluatie van de vergaderstructuur (enquête 2016): roze

gearceerd.
. Tekstuele verbeteringen en vernummeringen: blauw gearceerd.
4) het RvO met daarin geel gearceerd de wijzigingen van de raadswerkgroep en het FVO
op de versie sub 3.
5) het RvO met alle wijzigingen daarin verwerkt zoals het komt te luiden na vaststelling.

Beoogd effect/doel

Het actualiseren van het RvO van de raad van de gemeente Weert.

Argumenten

Voor een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het RvO 2016
wordt korthe idsha lve verwezen naa r bij gevoegd in itiatiefvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

De belangrijkste afwijkingen t.o.v. het model-RvO 2018 van de VNG zijn beschreven in
bijgevoegd in ¡tiatiefvoorstel. Korthe idsha lve wordt daa rnaa r verwezen.

Uw college kan ingevolge artikel L47a van de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

Financiöle, personele en juridische gevolgen

Geen

Uitvoering/evaluatie

Elke vergadercyclus wordt in de agendacommissie en het FVO geëvalueerd. Indien
aanpassingen in het RvO noodzakelijk worden geacht, wordt een raadsvoorstel ter zake
aan de raad voorgelegd.

Com mun icatie/ partici patie

Het raadsbesluit tot vaststelling van het RvO 2019 is een besluit dat algemeen
verbindende voorschriften inhoudt. Ingevolge aftikel 139 van de Gemeentewet wordt dit
besluit bekend gemaakt in de gemeenteblad. Dit gebeurt elektronisch via de GVOP
(Gemeenschappelijke Voorzien ing Officiële Pu blicaties).
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Op grond van artikel 140 Gemeentewet wordt een geconsolideerde versie van het RvO
gepubliceerd via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Het RvO wordt daarnaast voor een ieder beschikbaar gesteld in het bestuurlijk
informatiesysteem op de website, in het themadossier'vademecum'.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1) het huidige RvO uit 2OL6;
2) het model-RvO 2018 van de VNG;
3) het RvO met daarin met kleur aangegeven waar de betreffende wijziging zijn oorsprong
vindt:

. Wijzigingen overgenomen uit het model-RvO 2018 van de VNG: geel gearceerd.

. Wijzigingen als gevolg van de bij raadsbesluit van 28 juni 2018 vastgestelde
vergadersystematiek: grijs gearceerd.

. Wijzigingen op grond van afspraken gemaakt in het FVO: groen gearceerd.

. Wijzigingen n.a.v. de evaluatie van de vergaderstructuur (enquête 2016): roze
gearceerd.

. Tekstuele verbeteringen en vernummeringen: blauw gearceerd.
4) het RvO met daarin geel gearceerd de wijzigingen van de raadswerkgroep en het FVO
op de versie sub 3.
5) het RvO met alle wijzigingen daarin verwerkt zoals het komt te luiden na vaststelling.
6) de vergadersystematiek door de raad vastgesteld op 28 juni 2018.
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