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Onderwerp: Wijzigingen Reglement van Orde en diverse verordeningen van de raad maart 2022 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 22 maart 2022 van: 

- Job van Meijeren (CDA) en Florian van Hout (VVD) 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

- Gemeentelijke verordeningen worden conform art. 147, eerste lid door de raad vastgesteld voor 
zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de 
burgemeester is toegekend en een lid van de raad kan conform art. 147a, eerste lid een voorstel 
voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad indienen;  
- De raad is conform art. 16 bevoegd om een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast te stellen;  
- De raad stelt conform art. 33, derde lid met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de 
ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen een verordening vast. De 
verordening bevat ten aanzien van de ondersteuning regels over de besteding en de verantwoording; 
- De raad stelt conform art. 61 uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. De raad kan conform 
art. 84 andere commissies dan bedoeld in de artikelen 82, eerste lid, en 83, eerste lid, instellen.  
 

b e s l u i t: 
 

1. Het Reglement van Orde (bijlage 1, met registratienummer D/22/055705) gewijzigd vast te 
stellen, met daarin de volgende wijzigingen: 

a. Ten aanzien van afsplitsende raadsleden wijzigingen in artikelen 3, 7 en 26; 
b. Ten aanzien van mondelinge vragen van raadsleden, wijzigingen in artikel 20; 
c. Ten aanzien van waarover tijdens de raadsvergadering kan worden ingesproken, 

wijzigingen in artikelen 15 en 19; 
d. Ten aanzien van verduidelijking van de aard en strekking van een stemverklaring, 

wijzigingen in artikel 29; 
e. Ten aanzien van de aankondiging van amendementen en moties en de schriftelijke 

reactie hierop vooraf door het college, toevoeging van artikel 38. 
2. De Verordening op de fractieassistenten (bijlage 2, met registratienummer D/22/055706) 

gewijzigd vast te stellen, met daarin de volgende wijzigingen: 
a. Ten aanzien van afsplitsende raadsleden wijzigingen in artikelen 1 en 2 
b. Ten aanzien van het verlengen van de zittingsduur van fractieassistenten na het 

eindigen van de raadsperiode, wijziging in artikel 2 
3. De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (bijlage 3, met 

registratienummer D/22/055707) gewijzigd vast te stellen, met daarin de volgende wijziging: 
a. Ten aanzien van afsplitsende raadsleden wijzigingen in artikelen 6, 8, 9 en 11 

4. De Verordening op de vertrouwenscommissie (bijlage 4, met registratienummer 
D/22/055708) gewijzigd vast te stellen, met daarin de volgende wijziging: 

a. Ten aanzien van afsplitsende raadsleden wijzigingen in artikel 2 
 

 



 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 30 maart 2022, 
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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