
 

Amendement aanpassing Artikel 2 van het Reglement van Orde van de raad van Woerden 

2020 

De raad, in vergadering bijeen op 13 februari 2020, bij de bespreking van het Reglement van Orde 

raad Woerden 2020, behorend bij raadsvoorstel (20R.00043) evaluatie en doorontwikkeling 

vergadermodel Raad op Donderdag. 

Besluit: 

Artikel 2, in het voorliggende ontwerp Reglement van Orde raad 2020 in zijn geheel te vervangen 

door de volgende tekst: 

1. De raad heeft een agendacommissie. 

2. Stukken waarvan het wenselijk is dat ze binnen de “Raad op Donderdag” besproken worden, 

worden aangeboden aan de agendacommissie. 

3. De agendacommissie besluit over de procedurele behandeling van een raadsvoorstel en stelt 

de voorlopige agenda’s van de vergaderingen binnen de “Raad op Donderdag” vast. De griffie 

geeft namens de agendacommissie een actieve terugkoppeling aan de raad over de besluiten 

van de agendacommissie.  

4. De agendacommissie beoordeelt of stukken in technische zin geschikt zijn voor bespreking 

binnen de “Raad op Donderdag”. Indien de stukken niet voldoen, retourneert de 

agendacommissie de stukken naar de indiener(s). De agendacommissie heeft daarmee een 

taak in het bewaken van de kwaliteit van stukken. 

5. De agendacommissie bevordert dat bij daartoe geëigende onderwerpen een startnotitie aan 

de raad wordt voorgelegd.  

6. De agendacommissie kan de griffie verzoeken om een stuk te laten begeleiden door een 

annotatie.  

7. De agendacommissie kan voorstellen doen tot aanpassing van de Lange Termijnagenda. 

8. De agendacommissie kan besluiten om een stuk rechtstreeks op de hamerstukkenlijst te 

plaatsen. 

9. De gemeenteraad in raadsvergadering bijeen kan besluiten om een “motie vreemd aan de 

orde van de dag” ter agendering door te verwijzen naar de agendacommissie. 

10. De vergaderingen en stukken van de agendacommissie zijn openbaar. 

11. De agendacommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere fractie uit de 

gemeenteraad. Dit is bij voorkeur een vaste fractievertegenwoordiger maar deze mag indien 

nodig vervangen worden. 

12. De agendacommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 

13. De voorzitter van de raad en de griffier zijn adviseur van de agendacommissie. 

14. De leden hebben elk één stem in de agendacommissie. 

15. Een besluit van de agendacommissie wordt bij voorkeur in eenstemmigheid genomen. Bij 

verdeeldheid beslist zij bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen heeft de 

voorzitter de doorslaggevende stem. 

16. De raad kan besluiten andere taken betreffende de kwaliteit en de agendering van stukken 

op te dragen aan de agendacommissie. 

Namens, 

Reem Bakker, Fractie Bakker 

Wilma de Mooij, SP 

  



 

Toelichting 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen een gemeente. De agendacommissie van de 

gemeenteraad heeft een erg belangrijke taak want het bepaalt de procedurele behandeling van 

raadsvoorstellen van het college of initiatiefvoorstellen vanuit de raad. Daarnaast heeft het een taak 

in het beoordelen of de stukken van voldoende kwaliteit zijn voor bespreking in het beeld, het debat 

en het besluit. Ook kan de agendacommissie besluiten om stukken te laten voorafgaan door een 

startnotitie, te laten begeleiden door een annotatie of direct te plaatsen op de hamerstukkenlijst. 

Een en ander dient volledig transparant en democratisch te gebeuren. “Moties vreemd aan de orde 

van de dag” die interessant zijn maar waarvan de raad de implicaties nog niet goed kan overzien 

kunnen worden voorgelegd aan de agendacommissie. De voorgestelde aanpassingen in Artikel 2 van 

het Reglement van Orde van de raad van Woerden hebben als doel om bij te dragen aan een goede 

en democratische besluitvorming door de gemeenteraad van Woerden. 


