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Agendapunt: 

Onderwerp: Aanpassing Reglement van Orde voor de raadscommissies gemeente Woerden 
2012 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel van 5 april 2017 van het Presidium; 

gelet op het bepaalde in artikel 82 lid 1 van de Gemeentewet en de wens tot betere invulling en 
gebruik van de beeldvormende fase van het besluitvormingstraject en meer regie op de politieke 
agendasetting; 

b e s l u i t : 

1. De raadsinformatiebijeenkomst te formaliseren als raadscommissie ex artikel 82 van de 
Gemeentewet. 

2. Een agendacommissie in te stellen die de agenda's van de raadscommissies voorbereid. 
3. Het Reglement van Orde voor de raadscommissies gemeente Woerden 2012 op de volgende 

onderdelen aan te passen: 
a. Aan artikel 1 onder a te wijzigen zodat deze komt te luiden:: 

a. a. Raadsinformatiebijeenkomst; 
b. Commissie Middelen; 
c. Commissie Ruimte; 
d. Commissie Welzijn; 

b. Artikel 1 onderdeel b te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
b. agendacommissie: een commissie die de agenda's van de commissies als bedoeld 

onder a voorbereid. 

c. Artikel 1 onderdeel d te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
d. fractie: een of meer leden van de raad die overeenkomstig artikel 7 van het reglement 

van Orde voor de Raad gemeente Woerden 2012 worden geacht een eenheid te 
vormen; 

d. Artikel 1 onderdeel k te laten vervallen. 

e. Artikel 2 (Taakstelling commissies) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
De commissies zijn belast met de beeldvorming, oordeelsvorming en de voorbereiding van 
de besluitvorming van de raad met betrekking tot onder meer de in de bijlage opgenomen 
beleidsterreinen. 

f. Artikel 3 (Samenstelling commissies) lid 2 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
2. De raad benoemt uit zijn midden commissievoorzitters per commissie zoals genoemd in 

artikel 1, onderdeel a. 

g. Artikel 4 (Vervanging voorzitter) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
Bij verhindering of ontstentenis van beide commissievoorzitters wordt deze vervangen door 
een door de commissie aan te wijzen raadslid. In voorkomende gevallen kan de 



plaatsvervangend voorzitter ter vergadering ook het fractiestandpunt verwoorden. Daarbij 
voert hij per termijn als laatste spreker van de commissieleden het woord. 

h. Artikel 5 (Ondersteuning griffieAsecretariaat) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
Artikel 5 - Ondersteuning griffie 
1. De griffier wijst één of meer medewerkers van de griffie als commissiegriffier aan. 
2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig. 

i. Artikel 6 (Werkwijze commissies) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
1. De commissies houden vergaderingen waarin onderwerpen inhoudelijk worden 

behandeld. 
2. Voor een goede invulling van haar taken is een commissie in ieder geval bevoegd: 

a. zich tot een lid van het college of de burgemeester te wenden ter verkrijging van 
alle stukken waarvan zij de kennisneming nodig acht; 

b. tot het voeren van schriftelijk overleg met een lid van het college; 
c. tot het houden van hoorzittingen; 
d. tot het afleggen van werkbezoeken; 
e. externe deskundigen in te schakelen. 

j . De toelichting op artikel 6 komt te vervallen. 

k. Artikel 7 (Raadsleden, fractieassistenten, college(leden), burgemeester, ambtenaren, 
deskundigen en derden) lid 1 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
1. De commissies kunnen leden van het college dan wel de burgemeester voor de 

vergadering van de commissie uitnodigen. De leden van het college dan wel de 
burgemeester kunnen zich daarbij door ambtenaren laten bijstaan. 

I. Artikel 8 (Vergaderfrequentie, convocatie en openbare kennisgeving) leden 2 en 3 te wijzigen 
zodat deze komen te luiden: 
1. De commissies vergaderen conform het door het presidium vastgestelde 

vergaderschema. 
2. De agendacommissie roept de leden - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten 

minste 14 dagen van tevoren in het geval van de vergadering van de commissies 
Middelen, Welzijn en Ruimte en ten minste 7 dagen in het geval van een 
raadsinformatiebijeenkomst op doormiddel van een convocatie. 

3. Tegelijkertijd brengt de agendacommissie dag, tijdstip en plaats van vergadering en de 
daarbij behorende voorstellen - met uitzondering van de in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur genoemde stukken - ter openbare kennis via het 
raadsinformatiesysteem. 

m. De toelichting op artikel 9, 10 en 11 komt te laten vervallen. 

n. Artikel 10 (voorheen vervallen) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
Artikel 10 - Agendacommissie 
1. Er is een agendacommissie. 
2. De agendacommissie stelt de voorlopige agenda's van de raadscommissies vast. 
3. De agendacommissie kan voorstellen doen tot aanpassing van de Lange Termijnagenda. 
4. De agendacommissie bestaat uit drie raadsleden, die door de raad worden benoemd. 
5. De agendacommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 
6. De voorzitter van de raad en de griffier zijn adviseur van de agendacommissie. 
7. De leden hebben elk één stem in de agendacommissie. 
8. Een besluit van de agendacommissie wordt bij voorkeur in eenstemmigheid genomen. 

o. Een toelichting op artikel 10 toe te voegen: 
Toelichting artikel 10 
De agendacommissie heeft de taak om de voorlopige agenda's vast te stellen van de 
informatiebijeenkomst en de vergaderingen van de commissie Middelen, Welzijn en Ruimte. 
De agendacommissie bepaalt daarbij per onderwerp of stuk het gewenste behandeltraject. 
De commissie toetst daarbij of het onderwerp of stuk 'behandelrijp' is om geagendeerd te 
worden in de beeldvormende informatiebijeenkomst of in de oordeelsvormende 
vergaderingen (Middelen, Welzijn of Ruimte) of geschikt is om doorgeleid te worden naar de 
raadsvergadering ter besluitvorming als hamerstuk. In de vergadering van de 
agendacommissie worden in ieder geval de stukken behandeld die als behandeladvies 
hebben gekregen 'bespreken in de vergadering van de agendacommissie'. De 



agendacommissie heeft daarnaast de mogelijkheid om stukken met een ander 
behandeladvies te bespreken of voorstellen te doen voor een andere afdoening van een 
bepaald stuk. 

Tevens bepaalt de agendacommissie bij het vaststellen van de voorlopige agenda's de 
gewenste setting en de locatie van de vergaderingen, desgewenst per agendapunt. In 
bepaalde gevallen kan het vergaderen buiten het vergadercentrum van toegevoegde waarde 
zijn. De opzet en het karakter van de informatiebijeenkomst kan per onderwerp verschillen. 
De informatiebijeenkomsten kennen zo nodig parallelsessies. 

De eigen agenda van de gemeenteraad, de Lange Termijnagenda, is leidend voor de 
politieke agendasetting door de raad. Deze agenda geeft inzicht in de planning van 
onderwerpen die de raad op termijn wenst te bespreken en de planning van stukken die ter 
informatie of ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Daarnaast staan 
openstaande toezeggingen en moties in de agenda opgenomen. De agendacommissie kan 
uit eigen beweging of op verzoek van commissieleden, het college of derden voorstellen 
doen voor het behandeltraject van onderwerpen die in de Lange Termijnagenda staan of 
toegevoegd moeten worden. De voorstellen vanuit de agendacommissie komen aan de orde 
bij het agendapunt Lange termijnagenda in de vergaderingen van de commissie Middelen, 
Welzijn en Ruimte. Deze commissies hebben de bevoegdheid om de Lange Termijnagenda 
vast te stellen. 

p. Artikel 11 (Agenda) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
Artikel 11 - Behandeladviezen en agenda 
1. Alle aan de raad gerichte stukken worden voorzien van een behandeladvies 

gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem in een wekelijkse lijst digitale ingekomen 
stukken. 

2. Een lid kan de agendacommissie gemotiveerd verzoeken een stuk te agenderen voor 
een commissievergadering. 

3. Aan het begin van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. 
4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie de volgorde van behandeling 

van de agendapunten wijzigen. 

q. Een toelichting op artikel 11 toe te voegen: 
Toelichting artikel 11 
De basis van de agendavoorbereiding is de wekelijkse lijst met ingekomen stukken in het 
raadsinformatiesysteem. Elk stuk dat aan de raad gericht is, krijgt een behandeladvies en 
wordt in het raadsinformatiesysteem op de lijst gezet. De lijst loopt van donderdag tot en met 
donderdag en sluit om 14:00 uur. Elk lid heeft vervolgens de mogelijkheid een verzoek te 
doen aan de agendacommissie om een stuk te agenderen voor een commissievergadering 
of informatiebijeenkomst. 

r. Artikel 12 (Inspreekrecht) lid 1 sub a en lid 7 te wijzigen zodat deze komen te luiden: 
1.a. overeen voorde vergadering geagendeerd onderwerp. 
7. Insprekers kunnen adressen of andere bescheiden aanbieden aan de voorzitter van de 

commissie, dan wel degene die hem vervangt. De commissiegriffier zorgt ervoor dat 
deze adressen en bescheiden worden geregistreerd en gearchiveerd. 

s. Artikel 15 (Wijze van advisering) lid 1 te wijzigen: 
1. De commissies brengen hun adviezen aan de raad uit via de verslaglegging als bedoeld 

in de leden 2 en 3 van artikel 16. 

t. De toelichting bij artikel 15 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
Toelichting artikel 15 
In de commissie worden raadsvoorstellen en andere stukken besproken door de fracties. De 
commissie kan de raad adviseren een stuk als hamerstuk of als bespreekstuk op de agenda 
van de raadsvergadering te zetten. Indien het bespreekstuk geen formeel besluit vereist van 
de raad kan het betreffende stuk alleen als bespreekstuk worden doorverwezen naar de 
raad. De commissie kan een stuk ook terugverwijzen naar een volgende vergadering, of een 
voorstel niet besluit rijp achten. Alle adviezen worden via de besluitenlijst of verslaglegging 
(artikel 16 van dit reglement) kenbaar gemaakt aan de raad. 

u. Artikel 16 (Verslaglegging en besluitenlijst) te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
1. De verslaglegging van de openbare vergadering van de commissie Middelen, Welzijn en 



Ruimte geschiedt door middel van geluid. 
2. Naast het audioverslag wordt onder verantwoordelijkheid van de commissiegriffier een 

besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Middelen, Welzijn en 
Ruimte opgesteld, dat tenminste bestaat uit: 

a. een lijst met aanwezigen; 
b. een korte weergave van de onderwerpen die bij de bespreking van een 

agendapunt aan de orde zijn gekomen en eventuele toezeggingen van het 
college per agendapunt; 

c. het advies van de commissie aan de raad, zo mogelijk fractiegewijs; 
d. overige relevante zaken. 

3. Indien verslaglegging van de raadsinformatiebijeenkomst wenselijk is geschiedt deze op 
een bij de bijeenkomst passende wijze. 

v. De toelichting bij artikel 16 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
Toelichting artikel 16 
Het audioverslag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem. De 
bijdragen zijn per spreker opvraagbaar. Naast het audioverslag wordt onder zorg van de 
commissiegriffier een besluitenlijst opgesteld. Elke besluitenlijst bevat ten minste een lijst met 
aanwezigen, een korte weergave van de besproken onderwerpen en de toezeggingen van 
het college per agendapunt. Ook wordt het advies van de commissie per bespreekpunt, zo 
mogelijk fractiegewijs genoteerd. Overige relevante zaken, zoals bijvoorbeeld de rondvraag 
en het spreekrecht voor burgers worden ook in de besluitenlijst opgenomen. 

Vanwege een wisselende setting, locatie en karakter van informatiebijeenkomsten wordt per 
bijeenkomst door de agendacommissie bepaald welke wijze van verslaglegging van 
toegevoegde waarde is. 

w. Artikel 18 (Rondvraag) lid 1 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
1. Elk lid heeft het recht om een rondvraag te stellen in de vergadering van de commissie 

Middelen, Welzijn en Ruimte. 

x. Artikel 20 (Orde) lid 2 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
2. Tijdens de vergaderingen is het hoorbaar gebruik van mobiele telefoons of andere 

apparatuur die inbreuk kan maken op de orde van de vergadering niet toegestaan. 

y. Artikel 21 (Toehoorders en pers) lid 4 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 
4. Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties 

willen maken doen hiertoe voorafgaand aan de vergadering een verzoek aan de 
voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. 

Als lid van de agendacommissie, zoals bedoeld in artikel 10, te benoemen de leden: 
- 1. De heer S C. Brouwer 
- 2. De heer M.L.A. Hollemans 
- 3. De heer J. Upma 
- 4. De heer T.J.R. Peters 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn, 

openbare vergadering, gehouden op 20 april 2017 

De griffier De voorzitter 

E.M. Geldorp 


