
 

 

Amendement aanpassing Artikel 2 Reglement van Orde gemeenteraad Woerden 

De raad, in vergadering bijeen op 25 juni 2020, bij de bespreking van het raadsvoorstel inzake 

afspraken vergadercultuur en vaststellen nieuw reglement van orde (20R.00565). 

Besluit: 

Artikel 2 in het voorliggende ontwerpbesluit in zijn geheel te vervangen door de volgende tekst: 

1. Er is een agendacommissie.  

2. De agendacommissie vergadert in openbaarheid.  

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

voorlopige agenda’s van de vergaderingen binnen ‘Raad op Donderdag’ vast. De griffie geeft namens 

de agendacommissie een actieve terugkoppeling aan de raad over de besluiten en motivering van de 

agendacommissie.  

4. Raadsleden kunnen een gemotiveerd verzoek tot agendering van een onderwerp indienen bij de 

agendacommissie.  

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

6. De raad benoemt, voor een bepaalde tijd, een agendacommissie die bestaat uit de voorzitter en 

één raadslid per fractie die anders niet vertegenwoordigd is. 

7. De raad benoemt uit zijn midden de voorzitter van de agendacommissie en diens 

plaatsvervanger. 

8. De raad kan de benoeming van alle leden van de agendacommissie te allen tijde intrekken. 

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

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

11. 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. 

Toelichting: 

 

(De aanpassingen zijn vetgedrukt in blauw aangegeven) 

Niemand had voorzien dat er problemen zouden ontstaan met de rekenkamercommissie van de 

gemeente Woerden. Door die problemen heeft de raad het een jaar lang zonder 

rekenkamercommissie moeten doen. Het is daarom verstandig om in een reglement van orde 

voorzieningen op te nemen voor in het geval zaken anders lopen dan verwacht. Aan lid 6 is 

toegevoegd dat een agendacommissielid voor een bepaalde tijd benoemd wordt en dat alle partijen 



vertegenwoordigd kunnen zijn in de agendacommissie. Aan lid 7 is toegevoegd dat dat de raad een 

besluit neemt over het voorzitterschap van de agendacommissie, net zoals dat het geval is bij de 

voorzitter van het Presidium. Aan lid 8 is toegevoegd dat de raad kan besluiten om een benoeming in 

te trekken. 

 


