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De gemeenteraad

Inleiding

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raadsleden 

worden rechtstreeks verkozen door de inwoners van Woerden. Als 

hoogste bestuursorgaan stelt de raad de kaders en de randvoorwaarden 

voor het bestuur van de gemeente vast. De raad bestuurt dus op 

hoofdlijnen en het college voert als dagelijks bestuur van de gemeente 

de besluiten van de raad uit en werkt binnen de door de raad 

vastgestelde kaders. 

De gemeenteraad heeft een aantal instrumenten om zijn 

kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken 

naar behoren te kunnen uitvoeren. De raad wordt hierbij ambtelijk 

ondersteund door de griffie. 

De raadsleden zijn op dit moment verdeeld over tien fracties. Veel 

fracties hebben ook fractieassistenten (ook wel commissieleden of 

burgerraadsleden genoemd). Fractieassistenten doen namens hun 

fractie mee aan Politieke Avonden, maar niet aan de raadsvergadering. 

De gemeenteraad bestaat uit:

• CDA 7 zetels

• LijstvanderDoes 6 zetels

• Progressief Woerden 4 zetels

• VVD 3 zetels

• D66 3 zetels

• ChristenUnie/SGP 3 zetels

• STERK Woerden 2 zetels

• Inwonersbelangen 1 zetel

• WeDo politiek 1 zetel

• Woerden voor Democratie 1 zetel

Meer weten over de samenstelling van de raad? Zie: 

https://gemeenteraad.woerden.nl/raad

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/raad


De gemeenteraad

Een gedualiseerd gemeentebestuur

De gemeente kent drie bestuursorganen: (1) de gemeenteraad, (2) het 

college (van burgemeester en wethouders) en (3) de burgemeester. De 

gemeenteraad staat zoals gezegd aan het hoofd van de 

gemeente. Vroeger maakten de wethouders nog deel uit van de 

gemeenteraad. Hiermee waren de gemeenteraad en het college met 

elkaar 'vervlochten'. Sinds de invoering van de Wet dualisering 

gemeentebestuur in maart 2002 zijn wethouders niet 

langer tegelijkertijd raadslid. De raad heeft sindsdien zijn eigen 

ambtelijke ondersteuning gekregen (de griffie) en heeft er een aantal 

wettelijke 'instrumenten' bijgekregen.

Ook zijn de zogenoemde 'rollen' van de raad versterkt. Daarbij hebben 

we het over de kaderstellende, de controlerende en de 

volksvertegenwoordigende rol van de raad.

Meer info:

• Wet dualisering gemeentebestuur

Inhoud

https://wetten.overheid.nl/BWBR0013462/2012-10-01


De gemeenteraad

De raadsgriffie (1/2)

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en 

volksvertegenwoordigende taken. De hoofdtaken hierbij zijn procesmanagement (het vergaderbedrijf, termijnbewaking, etc.) en advisering (advisering 

op bijvoorbeeld moties, verbetering van het functioneren van de gemeenteraad). De rekenkamercommissie wordt ook vanuit de griffie ondersteund. 

Binnen de griffie heeft ieder zijn of haar eigen taken, maar we vervangen elkaar uiteraard indien nodig. Wil je weten wat de griffie voor plannen heeft 

voor 2021? Bekijk dan het Griffieplan 2021.

Inhoud

Reinhild Freytag

Sandra Verhoef

Liesje Wanders

Sanne van den Hoek

Mark Tobeas

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Presidium/2020/09-december/20:00/griffieplan-2021.pdf


De gemeenteraad

De raadsgriffie (2/2, taakverdeling) Inhoud

Sandra Verhoef griffiemedewerker

Coördinatie stukkenstroom en publicatie stukken op 

raadsinformatiesysteem. Contact met insprekers. Organisatie 

vergaderingen. Mede-organiseren themabijeenkomsten. 

Reinhild Freytag secretaris 

rekenkamercommissie en raadsadviseur

Ondersteuning en advies 

rekenkamercommissie en raadswerkgroepen. 

Coördinatie van beantwoording technische 

en schriftelijke vragen.  

Sanne van den Hoek raadscommunicatie-adviseur

Externe communicatie en profilering raad. Versterking ontmoeting 

raad en samenleving. Aanspreekpunt pers en participatie. 

Liesje Wanders adjunct-griffier

Algemeen procesmanagement vergaderingen 

en advisering gemeenteraad. 

Tweede aanspreekpunt college en directie 

en plaatsvervanger van de griffier. 

Ondersteuning en advisering 

agendacommissie, presidium (en 

auditcommissie). Beheer 

langetermijnagenda.

Mark Tobeas griffier:

Algemeen procesmanagement vergaderingen 

en advisering gemeenteraad. 

Hoofd van de griffie. Eerste aanspreekpunt 

college en directie. 

Ondersteuning en advisering van presidium, 

auditcommissie (en agendacommissie).



De gemeenteraad

Kaderstellende rol

Volgens het dualisme voert het college de regels en plannen uit die de 

gemeenteraad vaststelt. De gemeenteraad heeft daarom een 

‘kaderstellende rol’.

In deze rol klinkt door dat de raad op hoofdlijnen het beleid en de 

daarbij benodigde budgetten bepaalt. Daarmee geeft de gemeenteraad 

richtlijnen aan het college hoe het beleid uitgevoerd moet worden. 

Zo stelt de raad jaarlijks de begroting vast en stelt hij bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen vast en alle regels die binnen de gemeente gelden 

op een bepaald beleidsterrein (gemeentelijke verordeningen). 

De raad stelt deze kaders meestal op voorstel van het college vast. 

Daarbij weegt de raad de verschillende belangen af en kan hij afwijken 

van de voorgestelde plannen en aanvullende regelgeving en/of plannen 

vaststellen.

Waar gaat de raad wel over?

- Bestemmingsplannen

- Begroting(swijzigingen)

- Subsidieregels

- Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

- Enz.

Waar gaat de raad niet over

- Waar een bankje in het park wordt geplaatst

- Toekennen wie welke subsidie krijgt

- Vergunningverlening op basis van de APV

- Enz.

Inhoud



De gemeenteraad

Controlerende rol 

Deze rol komt erop neer dat de raad controleert of het college de door 

de raad gestelde kaders (programmabegroting, verordeningen, 

aanvullende beleidskaders) naar behoren uitvoert en in zijn 

algemeenheid een goed dagelijks bestuur van de gemeente voert. 

Daarbij heeft het college richting de raad onder andere een zogenoemde 

'actieve' en een 'passieve' informatieplicht:

• Actief: het college moet zich richting de raad verantwoorden over de 

gang van zaken in de gemeente en daarbij zelf nadenken over welke 

informatie de raad hierbij nodig heeft.

• Passief: als (vanuit) de raad om informatie wordt gevraagd over het 

bestuur van de gemeente, dan is het college verplicht deze 

informatie te verstrekken.

Verder stelt de raad ook een rekenkamer(commissie) in. Deze 

ondersteunt de controlerende rol van de raad door zelfstandig en 

onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Meer weten over de controle-instrumenten van de raad:

• De rekenkamercommissie

• Schriftelijke vragen

• Technische vragen

• Raadsvragen 

Let op:

De gemeenteraad controleert alleen op hoofdlijnen

Inhoud



De gemeenteraad

Volksvertegenwoordigende rol

Dit is feitelijk geen echte 'rol': de raad is immers de 

volksvertegenwoordiging.

De Woerdense raad heeft uitgesproken het van groot belang te vinden 

dat Woerdenaren goed betrokken worden bij de besluitvorming van de 

raad en dat dit veel verder moet gaan dan het publiceren van de 

agenda's en besluiten van de raad, het uitzenden van de vergaderingen 

en alleen het formele spreekrecht van inwoners. De gemeenteraad heeft 

een raadscommunicatieadviseur benoemd om de raad en de inwoners 

verder continu met elkaar in contact te brengen en te houden.

Daarnaast organiseren fracties ook zelf contact met inwoners, 

bijvoorbeeld via een Politiek Café of door langs de huizen te gaan. 

Meer weten:

• Inspreken

Let op:

De gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele gemeente en houdt 

bij de besluitvorming altijd het algemene belang voor ogen. 

Inhoud



De gemeenteraad

Installatie van raadsleden

Wanneer je benoemd wordt als raadslid door de voorzitter van het 

centraal stembureau, leidt het volgende proces tot de installatie als 

raadslid:

1. Een door de raad geïnstalleerde ‘Commissie onderzoek 

geloofsbrieven’ controleert of aan alle vereisten is voldaan:

a. De brief van de voorzitter van het centraal stembureau waaruit 

blijkt dat de kandidaat tot raadslid wordt benoemd en een 

formulier waaruit blijkt dat de kandidaat zijn benoeming aanvaardt;

b. Ingezetenschap van de gemeente

c. Een overzicht van nevenfuncties en/of openbare betrekkingen 

waaruit blijkt dat deze niet in strijd zijn met de in de artikel 13 van 

de Gemeentewet genoemde functies die onverenigbaar zijn met 

het raadslidmaatschap

2. Op basis van het advies van de Commissie onderzoek 

geloofsbrieven besluit de raad het raadslid toe te laten

3. Een raadslid legt in een raadsvergadering de verklaring en belofte, 

dan wel de eed af. 

Gemeentewet:

• Art. 13 (onverenigbaarheden in functie)

• Art. 14 (verklaring en belofte/eed)

Inhoud

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelII_HoofdstukII_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelII_HoofdstukII_Artikel13


De gemeenteraad

Integriteit en verboden handelingen

Nader aan te vullen Gedragscode

• Gedragscode integriteit raadsleden en fractieassistenten 2017

Gemeentewet

• Art. 15, eerste lid (verboden handelingen)

• Art. 15, eerste lid (gedragscode)

• Art. 28 (persoonlijk belang)

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

• Art. 2:4

Inhoud

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR486580/1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelII_HoofdstukII_Artikel15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelII_HoofdstukII_Artikel28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-04-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.1_Artikel2:4


De gemeenteraad

De burgemeester

Gemeentewet

• Nader aan te vullen

Inhoud

Nader aan te vullen



De gemeenteraad

Fractieassistenten

Ter ondersteuning van het raadswerk, mag iedere fractie drie 

fractieassistenten aanmelden bij de griffie. Fractieassistenten mogen 

deelnemen aan Politieke Avonden, Thema-avonden, 

informatiebijeenkomsten en werkgroepen.

Fractieassistenten kunnen meedenken over en meeschrijven aan 

schriftelijke vragen, amendementen en moties, maar kunnen deze niet 

formeel indienen. Ze worden ondertekend door een raadslid.

Fractieassistenten worden ook tijdens een raadsvergadering 

geïnstalleerd na het afleggen van de verklaring en belofte of de eed. 

Voor het bijwonen van vergaderingen op vaste commissieavonden 

(Politieke Avonden, Thema-avonden en auditcommissie) ontvangen de 

fractieassistenten een vastgestelde vergoeding per vergadering. De 

griffie registreert de aanwezigheid en verzorgt de maandelijkse 

uitbetaling van deze vergoeding.

Meer info:

• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

• Reglement van orde art. 14

• Reglement van orde art. 49 lid 3

• Gedragscode integriteit raadsleden en fractieassistenten

• Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers

Aanmelden nieuwe fractieassistent:

• Mark Tobeas (raadsgriffie@woerden.nl)

Inhoud

mailto:raadsgriffie@woerden.nl


De gemeenteraad

Verhouding raad - college

Nader aan te vullen Meer info:

• Nader aan te vullen

Inhoud



De gemeenteraad

Verlengd lokaal bestuur

Nader aan te vullen Meer info:

• Nader aan te vullen

Inhoud



De gemeenteraad

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad is in zijn controlerende rol grotendeels afhankelijk van 

de informatie die het college verstrekt. Om onder andere de controle 

van de raad te versterken is de ‘rekenkamerfunctie’ bij gemeenten 

ingevoerd. De rekenkamercommissie (rkc) Woerden heeft de 

bevoegdheid om onderzoeken binnen de gemeente te doen en om alle 

informatie die hiervoor nodig is bij de gemeente op te vragen. Ook de 

informatie die het college niet naar de raad heeft gestuurd. De 

commissie bestaat uit drie externe leden en wordt ondersteund vanuit 

de griffie. De commissie heeft als taak het gemeentelijke beleid op de 

volgende aspecten te onderzoeken:

• Doeltreffendheid: zijn de bedoelde maatschappelijke effecten van 

het beleid bereikt?

• Doelmatigheid: zijn de beschikbare middelen (tijd, personeel, geld) 

goed besteed?

• Rechtmatigheid: heeft de gemeente de voor haar geldende 

wettelijke regels en zelf geformuleerde regels (verordeningen) 

gevolgd bij de uitvoering van het beleid?

Meer info:

• Website van de raad

• Verordening op de rekenkamercommissie

Contactpersoon vanuit de griffie:

Reinhild Freytag rekenkamer@woerden.nl

Inhoud

• Bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie: hoe vindt sturing 

en controle van de ambtelijke organisatie plaats?

De rekenkameronderzoeken hebben als doel om het functioneren van 

de gemeente te verbeteren. Elk jaar wordt daarvoor een aantal 

onderwerpen onderzocht. De commissie is onafhankelijk en bepaalt zelf 

welke onderdelen van het gemeentelijke beleid zij onderzoekt. 

Voor ondersteuning van de uitvoering van een onderzoek wordt vanuit 

de ambtelijke organisatie een contactpersoon aangewezen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-rekenkamercommissie/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Woerden/CVDR78999.html
mailto:rekenkamer@woerden.nl


Het vergaderbedrijf

Raad op Donderdag

De Woerdense gemeenteraad heeft op donderdag een vaste 

vergaderavond. Binnen ‘Raad op Donderdag’ vinden drie verschillende 

vergaderingen plaats: Politieke Avonden, raadsvergaderingen en Thema-

avonden. De agendacommissie bepaalt namens de gemeenteraad hoe 

de agenda’s van deze vergaderingen eruitzien en wanneer 

raadsvoorstellen worden ingepland. Het vergaderschema wordt 

vastgesteld door het presidium.

De meeste raadsvoorstellen worden eerst besproken op een (en soms 

twee) Politieke Avond(en). Tijdens een Politieke Avond vormen 

raadsleden en fractieassistenten een beeld over het voorstel en 

debatteren ze. Ook worden amendementen en moties aangekondigd. 

Daarna wordt een raadsvoorstel of als bespreekstuk of als hamerstuk 

doorgeleid naar de raadsvergadering. Wanneer een raadsvoorstel alleen 

om een formeel besluit vraagt of alleen om een technische afhandeling 

gaat, wordt het vaak direct als hamerstuk doorgeleid naar de 

raadsvergadering. Op de Thema-avonden worden onderwerpen 

geagendeerd die (nog) niet ter besluitvorming voorliggen. 

Meer uitleg:

• De agendacommissie

• Politieke Avond

• Raadsvergadering

• Thema-avond

• Presidium

Tip:

Ben je van plan een amendement of motie in te dienen? Deel die 

dan (in concept) vóór de Politieke Avond. Dan kan er tijdens de 

Politieke Avond al over gesproken worden en kunnen andere 

woordvoerders meedenken over de inhoud. 

Inhoud



Het vergaderbedrijf

Agendacommissie

De agendacommissie speelt een belangrijke rol bij de agendering in het 

vergadermodel ‘Raad op Donderdag’. De agendacommissie is het startpunt 

van ieder te behandelen stuk en te bespreken onderwerp. De taken van de 

agendacommissie zijn:

• Een goed werkbare planning van raadsbijeenkomsten maken;

• De kwaliteit van de raadsbijeenkomsten ondersteunen door voorstellen 

kritisch bekijken;

• Inschatten welke raadsvoorstellen besproken dienen te worden;

• Tijdens het opstellen van de planning van raadsbijeenkomsten rekening 

houden met de langetermijnagenda.

Raadsvoorstellen worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken. In de 

dagelijkse griffie-update geeft de griffie ook een (voorlopig) behandeladvies 

bij het raadsvoorstel.

De agendacommissie is openbaar. De griffie publiceert op vrijdag voor de 

agendacommissie een memo bij de vergaderstukken. Raadsleden en 

fractieassistenten kunnen het aangeven wanneer ze het niet eens zijn met de 

agenderingsvoorstellen in het memo. Na de agendacommissie wordt het 

verslag gepubliceerd en gedeeld in de griffie-update.

Meer info:

• Notitie werkwijze agendacommissie en agenderingsaanvragen

Reglement van Orde:

• Artikel 2: ‘Raadsleden kunnen een gemotiveerd verzoek tot 

agendering van een onderwerp indienen bij de 

agendacommissie.’ Dit verzoek kan worden ingediend via de 

griffie. Ook is het mogelijk tijdens de raadsvergadering bij het 

vaststellen van de lijst ingekomen stukken de raad voor te 

stellen een stuk te agenderen. 

In de periode 2018-2022 bestaat de agendacommissie uit de 

volgende raadsleden:

• Coby Franken voorzitter, Florian Bos, Simon Brouwer, Tom 

Boersma

Advies en ondersteuning vanuit de griffie:

• Liesje Wanders en Mark Tobeas (raadsgriffie@woerden.nl) 

Adviseur:

• Victor Molkenboer

Inhoud

https://lta.nu/woerden/
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/Komende-vergaderingen/
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/11-maart/19:00/Memo-werkwijze-agendacommissie-en-agenderingsverzoeken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
mailto:raadsgriffie@woerden.nl


Het vergaderbedrijf

Politieke Avond

De Politieke Avond is het kloppend hart van het vergadermodel en is te 

vergelijken met de klassieke commissievergadering. Tijdens de Politieke 

Avond debatteren raadsleden en fractieassistenten met elkaar en met 

het college en bereiden zij de besluitvorming voor. Tijdens een Politieke 

Avond vinden meestal twee parallelsessies plaats: een in de raadszaal en 

een in de commissiekamer. Per onderwerp neemt doorgaans één 

woordvoerder per fractie deel. De agendacommissie maakt de indeling 

van de onderwerpen en verbindt daar ook tijden aan. De sessies worden 

voorgezeten door een raadslid dat als voorzitter is benoemd door de 

raad. 

Naast raadsvoorstellen komt het ook voor dat een raadsinformatiebrief 

of een aangekondigde motie vreemd wordt besproken. Aan het einde 

van de sessie bepalen de woordvoerders op welke manier het stuk 

wordt doorgeleid naar de raadsvergadering (als hamerstuk of 

bespreekstuk) of naar een tweede Politieke Avond. Ook herhaalt de 

voorzitter toezeggingen (beloftes) van het college. Als woordvoerder kun 

je een toezegging ontlokken aan de wethouder.

Voorbereiding:

• De griffie stelt annotaties op en publiceert die bij de 

vergaderstukken. Daarin staat o.a. een samenvatting en de 

voorgeschiedenis van een stuk;

• Daarnaast doet de griffie ook suggesties voor 

gespreksonderwerpen op basis van het gevraagde besluit en 

eerder gestelde vragen. Wil je een gespreksonderwerp toevoegen? 

Geef dat door aan de griffie;

• Ben je van plan een motie of amendement in te dienen bij een 

raadsvoorstel? Deel die dan vóór de Politieke Avond met de 

overige woordvoerders zodat er tijdens de sessie over kan worden 

gesproken;

• Bespreek met je fractie wat jullie belangrijkste standpunten zijn en 

ga daarover in debat;

• Stel technische vragen voorafgaand aan de Politieke Avond. 

Tijdens de Politieke Avond worden alleen politieke vragen gesteld.

Inhoud



Het vergaderbedrijf 

Thema-avond

Ongeveer een keer per maand vindt op donderdag een Thema-avond 

plaats. Tijdens deze avonden staan onderwerpen op de agenda die (nog) 

niet tot besluitvorming leiden en vooral beeldvorming als doel hebben. 

Bijvoorbeeld een technische sessie vooruitlopend op een 

bestemmingsplan, een informatiesessie naar aanleiding van een actueel 

onderwerp in de samenleving of naar aanleiding van een toezegging van 

het college.

Ook themasessies worden ingepland door de agendacommissie. Het 

college kan hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen, maar ook 

raadsleden en fractieassistenten kunnen een agendaverzoek sturen. Het 

is belangrijk dat er voldoende draagvlak is binnen de raad om een 

onderwerp te bespreken. 

Op de Thema-avonden vinden vaak ook bijeenkomsten van de 

raadswerkgroepen plaats. 

Verzoek indienen? Stuur een mail aan de griffie met daarin:

• Het onderwerp en de aanleiding van je verzoek

• Een tijdsinschatting en gespreksonderwerpen

• Of het verzoek breed gedragen is

Meer weten?

• De agendacommissie

• Raadswerkgroepen

Inhoud



Het vergaderbedrijf 

Raadsvergadering

Het einde van de vergadercyclus is altijd de raadsvergadering. Tijdens 

die avond neemt de gemeenteraad alle besluiten. De raadsvergadering 

kent een aantal vaste onderdelen:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. De inwoner aan het woord (zie ook inspreken)

4. Raadsvragen (zie ook raadsvragen)

5a. Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

5b. Vaststellen wijze van afdoening ingekomen stukken

5c. Vaststellen langetermijnagenda (zie ook langetermijnagenda)

5d. Hamerstukken

6. Bespreekstukken (zie ook besluitvorming)

7. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

Let op:

Tijdens de raadsvergadering is met name ruimte voor debat, 

bijvoorbeeld over de aangekondigde amendementen en moties. 

Tip:

Alle fracties krijgen een bepaald aantal minuten spreektijd. 

Gebruik deze tijd om het debat aan te gaan en voor iedereen 

duidelijk te maken waar jouw fractie voor staat. Het is niet nodig 

(en niet de bedoeling) tijdens de raadsvergadering nog vragen aan 

het college te stellen over het raadsvoorstel. 

Inhoud



Het vergaderbedrijf

Raadswerkgroepen

Werkgroep REP:

Deze raadswerkgroep stemt met de portefeuillehouder af over het 

Woerdense kader op de thema’s van:

• Het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en andere regionale 

samenwerkingen op het gebied van de Omgevingsvisie

• Omgevingsagenda en Omgevingsvisie

Werkgroep Energietransitie

Deze raadswerkgroep stemt met de portefeuillehouder af over de 

ontwikkelingen rond de energietransitie, zowel lokaal (in bijv. de 

warmtevisie) als regionaal in de ‘Regionale Energiestrategie (RES)’. 

Gemeente Woerden werkt hierbij samen met 15 andere Utrechtse 

gemeenten in de RES-regio U16. De RES-regio’s moeten ervoor zorgen 

dat Nederland de overstap kan maken van fossiele brandstoffen naar 

hernieuwbare brandstoffen. 

De vergaderingen van de raadswerkgroepen vinden in de regel tijdens 

de Thema-avonden plaats. 

Voorzitters:

• Werkgroep REP: Arjen Draisma

• Werkgroep Energietransitie: Wout den Boer en Daphne van 

der Wind

Ondersteuning vanuit de griffie:

• Reinhild Freytag (raadsgriffie@woerden.nl) 

Ambtelijke ondersteuning:

• Werkgroep REP: Reinard van Doggenaar en Erin Tselekis

• Werkgroep Energietransitie: Krispijn Beek, Evert Hassink en 

Francis van Zandbrink

Inhoud

mailto:raadsgriffie@woerden.nl


Wet- en regelgeving

Auditcommissie

Een bijzondere commissie is de auditcommissie. Dit is een technische 

commissie die afstemt met de wethouder Financiën, de accountant en 

de concerncontroller over de (financiële) beheersing van de gemeente 

op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. 

De auditcommissie is een vaste commissie van advies ter voorbereiding 

van de besluitvorming over o.a. de jaarstukken (jaarrekening en 

jaarverslag). 

De auditcommissie bestaat uit raadsleden en fractieassistenten. De 

raadsfracties hebben ieder één vertegenwoordiger in de commissie. De 

auditcommissie komt 4 keer per jaar bijeen.

Inhoud

Meer info:

Meer informatie:

• Verordening op de auditcommissie

Ondersteuning vanuit de griffie

• Mark Tobeas en Liesje Wanders (raadsgriffie@woerden.nl)

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Woerden/CVDR78997.html
mailto:raadsgriffie@woerden.nl


Wet- en regelgeving

Presidium

tekst

Inhoud

Meer informatie:

• Nader aan te vullen



Instrumenten van de raad

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen aan het college (of aan de burgemeester) 

schriftelijke vragen stellen. Deze vragen worden vaak naar aanleiding 

van actuele Woerdense berichtgeving (of voor Woerden relevante 

regionale en/of landelijke berichtgeving) gesteld of bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een raadsinformatiebrief van het college. 

Schriftelijke vragen worden ook wel ‘artikel 42-vragen’ genoemd. Dat is 

een verwijzing naar artikel 42 in het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad, waarin dit raadsinstrument staat beschreven. Daarin 

staat o.a. vermeld dat de vragen kort en duidelijk moeten zijn.

In tegenstelling tot technische vragen hebben schriftelijke vragen een 

politieke functie. Regelmatig vormen schriftelijke vragen dan ook een 

opmaat voor het indienen van andere raadsinstrumenten, zoals een 

motie of een initiatiefvoorstel.

In dat geval informeert een fractie eerst schriftelijk naar een actueel 

onderwerp en de handelswijze van de gemeente/het college hierbij en 

dient ze, afhankelijk van de beantwoording, bijvoorbeeld een motie in 

(waarmee een uitspraak van de raad wordt afgedwongen).

Schriftelijke vragen worden door een raadslid  (met evt. mede-

ondertekening door een fractieassistent) bij de griffie ingediend. 

De griffie brengt de vragen ter kennis van het college en de raad. 

Het college beantwoordt de vragen binnen 30 dagen. 

Reglement van Orde:

• Artikel 42

Alle schriftelijke vragen en beantwoording:

• https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-

vragen

Inhoud

Je kunt schriftelijke vragen ook gebruiken om een toezegging te 

ontlokken aan het college.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen


Instrumenten van de raad

Technische vragen

Naast ‘schriftelijke vragen’ kunnen raadsleden ook vragen stellen over 

een onderwerp op de agenda (bijvoorbeeld een raadsvoorstel) of over 

een onderwerp of project buiten de agenda. Wanneer deze vragen 

feitelijk van aard zijn en (dus) door een ambtenaar kunnen worden 

beantwoord, is sprake van zogenoemde ‘technische vragen’. 

Het stellen van technische vragen is een vorm van ambtelijke bijstand. 

Technische vragen over een onderwerp op de agenda

Technische vragen worden onderscheiden van ‘politieke vragen’. 

Politieke vragen zijn vragen die niet door een ambtenaar kunnen worden 

beantwoord, maar alleen door het college. Deze vragen dienen in de 

vergadering te worden gesteld.

Het is de bedoeling dat raadsleden en fractieassistenten de vergadering 

waarin het betreffende raadsvoorstel wordt behandeld, niet belasten 

met technische vragen, maar deze vragen vooraf stellen. 

Inhoud

Deze dienen bij voorkeur voor een bepaalde termijn te worden gesteld 

(in de regel uiterlijk 8 dagen voor behandeling op een Politieke Avond) 

en door de vakafdeling te worden beantwoord (in de regel uiterlijk 3 

dagen voor een Politieke Avond). De beantwoording wordt door de 

griffie gepubliceerd bij de vergaderstukken, zodat alle raadsleden zich 

goed kunnen laten informeren over de antwoorden op door alle fracties 

gestelde vragen.

Technische vragen over een onderwerp buiten de agenda

Wanneer raadsleden of fractieassistenten meer (feitelijke) informatie 

nodig hebben over een onderwerp buiten de agenda, kunnen ze daar 

ook technische vragen over stellen. Dat kan via de griffie, maar ook 

direct (per e-mail of telefoon) aan de vakambtenaar. Het is de bedoeling 

dat ook deze vragen in korte tijd worden beantwoord (binnen ongeveer 

een week).



Instrumenten van de raad

Raadsvragen (mondelinge vragen)

Wanneer raadsleden politieke vragen aan het college willen stellen over 

een actueel onderwerp, kan dat (naast schriftelijk als art. 42-vragen) bij 

het agendapunt ‘raadsvragen’ tijdens de raadsvergadering (in veel 

andere gemeenten ook wel ‘vragenhalfuur’ of ‘rondvraag’ genoemd). 

Deze vragen worden van tevoren kenbaar gemaakt, in de vergadering 

gesteld door het raadslid en in de vergadering door het college of de 

burgemeester beantwoord. Deze beantwoording wordt zoals 

aangegeven niet van tevoren met de raad gedeeld, maar ter vergadering 

gegeven door een wethouder of door de burgemeester.

Er zijn wel regels voor het indienen van raadsvragen. Deze staan in 

artikel 20 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Zo dienen 

de vragen het algemeen belang te raken, importantie te bevatten en 

actueel te zijn. De burgemeester beoordeelt (als voorzitter van de 

gemeenteraad), in samenspraak met de griffie, of dit het geval is. 

Wanner dit naar zijn oordeel onvoldoende het geval is, treedt hij 

hierover in contact met de vragensteller.

Reglement van Orde:

• Artikel 20

‘Voor de kwaliteit van beantwoording van mondelinge vragen 

(raadsvragen) is het raadzaam de vragen minimaal 24 uur 

voorafgaand aan de vergadering in te dienen bij de voorzitter’ 

(toelichting art. 20 RvO)

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf


Instrumenten van de raad

Amendementen

Een ander bekend raadsinstrument is een amendement (een 

wijzigingsvoorstel). Het college legt de raad raadsvoorstellen voor met 

daarin een ‘gevraagde beslissing’, oftewel een ontwerp-raadsbesluit. 

Raadsleden kunnen de raad met een amendement voorstellen het 

ontwerpbesluit te wijzigen. 

Een amendement moet naadloos kunnen worden verwerkt in het 

ontwerp-raadsbesluit. De toelichting van het college bij het ontwerp-

raadsbesluit kan (uiteraard) niet worden gewijzigd.

Besluitvorming over amendementen vindt plaats voor de 

besluitvorming over het ontwerp-raadsbesluit. Wanneer een 

amendement wordt aangenomen, wordt daarmee het ontwerp-

raadsbesluit automatisch gewijzigd. De griffie plaatst het gewijzigde en 

ondertekende raadsbesluit bij de vergaderstukken op de website van de 

gemeenteraad.

Reglement van Orde:

• Artikel 36

Amendementen volgen meestal de volgende opzet:

De raad besluit, in vergadering bijeen op [datum], het 

(eerste/tweede/derde/enz. beslispunt van het) ontwerp-besluit bij 

het raadsvoorstel [onderwerp] als volgt te wijzigen: 

Of

De raad besluit, in vergadering bijeen op [datum], het ontwerp-

besluit bij het raadsvoorstel [onderwerp] als volgt aan te vullen:

In de toelichting kun je de achtergrond bij het amendement 

aangeven en een eventueel dekkingsvoorstel.

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf


Instrumenten van de raad

Moties

Misschien wel het bekendste middel voor raadsleden om invloed uit te 

oefenen is een zogenoemde motie. Een motie is feitelijk een mening van 

een raadslid of een groep raadsleden over een bepaald onderwerp met 

een ‘verzoek’ aan het college. Het college (en de ambtelijke organisatie) 

voeren te motie uit. 

Een motie heeft de vorm en het karakter van een raadsbesluit. Het 

college kan theoretisch gezien weliswaar besluiten een motie niet uit te 

voeren, maar dit kan uiteraard (ongewenste) politieke gevolgen hebben. 

De meeste moties worden bij de behandeling van een raadsvoorstel 

ingediend als aanvullend verzoek. Besluitvorming over dergelijke moties 

vindt na besluitvorming over het raadsvoorstel plaats.

Moties die niet bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp 

(raadsvoorstel) worden ingediend, worden ‘moties vreemd aan de orde 

van de dag’ genoemd. Moties vreemd worden doorgaans aan het einde 

van de vergadering behandeld. 

Reglement van Orde:

• Moties: Artikel 37

• Moties vreemd: Artikel 38

Voor moties vreemd gelden dezelfde criteria als voor raadsvragen:

• De motie raakt het algemeen belang

• De motie bevat een actueel onderwerp

• De motie bevat importantie

Aangenomen moties worden opgenomen als M-nummer op de 

langetermijnagenda. Zie ook:

• De langetermijnagenda

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf


Instrumenten van de raad

Initiatiefvoorstel

De meeste raadsvoorstellen worden door het college aan de raad 

voorgelegd. Raadsleden kunnen echter zelf ook een raadsvoorstel 

indienen, een zogenoemd initiatiefvoorstel. 

Voor het opstellen van een initiatiefvoorstel kun je advies vragen bij de 

griffie, maar je kunt daarnaast ook aanspraak maken op ambtelijke 

bijstand. Een verzoek hiervoor loopt ook via de griffie. 

Nadat een initiatiefvoorstel aan de raad is gestuurd, wordt het college in 

gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te formuleren. Deze 

collegereactie wordt betrokken bij de oordeelsvorming over het 

initiatiefvoorstel. Het college heeft zes weken de gelegenheid voor het 

opstellen van een reactie.

Een initiatiefvoorstel wordt door de raad behandeld als normaal 

raadsvoorstel. Dus ingepland door de agendacommissie en besproken 

tijdens een Politieke Avond. Tijdens de Politieke Avond geeft de indiener 

antwoord op de vragen vanuit de gemeenteraad. 

Reglement van Orde:

• Artikel 40

Gemeentewet:

• Artikel 147a

Zie bijvoorbeeld:

• Initiatiefvoorstel CDA over beleidskader kleine windmolens in 

de gemeente Woerden

• Initiatiefvoorstel CDA over grip op IBOR

• Initiatiefvoorstel VVD, Progressief Woerden, Fractie Bakker en 

de SP over wijzigen schenktijden cultuurgerelateerde

paracommerciële horeca

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147a
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-april/20:00/Initiatiefvoorstel-CDA-inzake-beleidskader-kleine-windmolens-in-Gemeente-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/D21009184-Initiatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/7-maart/20:00/Initiatiefvoorstel-m-b-t-wijzigen-schenktijden-paracommerciele-horeca


Instrumenten van de raad

Interpellatiedebat

Het kan voorkomen dat een raadslid (of een groep raadsleden) 

ontevreden is over hoe het college heeft gehandeld tijdens een actuele 

gebeurtenis. Dan kan een raadslid tijdens de raadsvergadering natuurlijk 

raadsvragen stellen. Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, kan 

een raadslid ook een interpellatiedebat aanvragen.

Dit is een zwaar politiek middel dat in veel gevallen, uiteraard 

afhankelijk van de verdediging, handreikingen en beantwoording vanuit 

het college, kan eindigen met indiening van en stemming over een motie 

van ‘treurnis’, ‘afkeuring’ of ‘wantrouwen’. Vaak wordt een 

interpellatiedebat vergeleken met een spoeddebat in de Tweede Kamer. 

Raadsleden moeten voor een interpellatiedebat minimaal 48 uur 

voorafgaand aan de raadsvergadering een verzoek indienen bij de 

voorzitter van de raad. Bij het vaststellen van de agenda stemt de raad 

of het interpellatiedebat daadwerkelijk gevoerd zal worden.

Reglement van Orde:

• Artikel 41

Voorbeelden interpellatiedebatten:

• Interpellatiedebat over de Oostdam op 26 november 2020

• Interpellatiedebat over het Parkeerbeleid in de binnenstad op 

27 mei 2021

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/26-november/20:00/Interpellatiedebat-ten-over-werkzaamheden-op-de-Oostdam
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/27-mei/20:00/Interpellatiedebat-Parkeerbeleid


Instrumenten van de raad

Raadsenquête

Een raadsenquête is een zwaar middel van de gemeenteraad om het 

college en het door het college of de burgemeester gevoerd bestuur 

mee te controleren. Op landelijk niveau is het vergelijkbaar met een 

parlementaire enquête. 

Indien één of meer raadsleden de raad wil(len) voorstellen een enquête 

in te stellen, wordt daarvoor een schriftelijk voorstel ingediend bij de 

voorzitter van de raad, met daarin een omschrijving van het onderwerp 

en een toelichting. 

De enquête wordt uitgevoerd nadat de gemeenteraad hierover een 

besluit heeft genomen. De raadsenquête wordt uitgevoerd door een 

door de raad ingestelde commissie van minimaal drie raadsleden. De 

specifieke regels en afspraken worden vastgelegd in een verordening. 

Daarin wordt ook beschreven hoe de commissie ambtelijk wordt 

ondersteund. 

Een raadsenquête wordt alleen gebruikt om complexe en/of langdurige 

misstanden te onderzoeken.

Reglement van Orde:

• Artikel 44

Gemeentewet 

• Artikel 155a t/m f

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelIII_HoofdstukIX_Artikel155


Instrumenten

Ambtelijke bijstand

Nader aan te vullen Meer info:

• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Inhoud



Het raadsinformatiesysteem

Ingekomen stukken

Nader aan te vullen.

De gemeenteraad heeft een eigen website: gemeenteraad.woerden.nl. 

Op deze website tref je naast informatie over de raadsleden en 

fractieassistenten, vergaderingen, de langetermijnagenda, kalender 

en nieuwsberichten ook alle stukken die door inwoners, het college, 

samenwerkingsverbanden en (maatschappelijke) organisaties aan de 

raad worden gestuurd. De website is ook toegankelijk voor inwoners en 

overige belangstellenden.

Alle stukken worden, voor ze gepubliceerd worden, geanonimiseerd op 

basis van de Gedragscode privacy en persoonsgegevens. Het originele 

stuk kan worden opgevraagd bij de griffie.

Wanneer een inwoner dit wenst, kan haar of zijn stuk ook niet-openbaar 

worden gepubliceerd of juist openbaar zonder dat de persoonsgegevens 

zijn geanonimiseerd.Raadsleden en fractieassistenten ontvangen bij 

aanvang van het raadswerk een wachtwoord voor toegang tot het niet 

openbare gedeelte van de website van de raad. In deze omgeving kun je 

stukken inzien die niet openbaar zijn gepubliceerd.

Meer info:

• https://gemeenteraad.woerden.nl/Stukken

Inhoud

mailto:gemeenteraad@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/gedragscode-privacy-en-persoonsgegevens-gemeenteraad-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Stukken


Het raadsinformatiesysteem

Vergaderstukken

Nader aan te vullen Meer info:

• https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen


Het raadsinformatiesysteem

Kalender

Nader aan te vullen Meer info:

• https://gemeenteraad.woerden.nl/kalender/

Inhoud

https://gemeenteraad.woerden.nl/kalender/


Het raadsinformatiesysteem

Stemmen Inhoud

Nader aan te vullen Meer info:

• https://www.stemgedrag.nl/

https://www.stemgedrag.nl/


Het raadsinformatiesysteem

De langetermijnagenda

De langetermijnagenda (LTA) is een overzicht van alle onderwerpen die 

op de planning staan van de gemeenteraad. Wanneer de raad een 

besluit over een onderwerp moet nemen, leidt dit tot een raadsvoorstel. 

Wanneer de raad alleen geïnformeerd hoeft te worden, leidt dit tot een 

raadsinformatiebrief of eventueel een themabijeenkomst. De LTA wordt 

door de griffie aangevuld op basis van toezeggingen van wethouders (T-

nummers), aangenomen moties (M-nummers), de programmabegroting

(P-nummers) en vervolgstappen n.a.v. een raadsvoorstel of –

informatiebrief (R-nummers). Het college geeft maandelijks 

statusupdates bij de onderwerpen op de LTA. Vervolgens wordt de LTA 

een week voor de raadsvergadering gepubliceerd bij de vergaderstukken 

op de website van de raad en op https://lta.nu/woerden/. De 

gemeenteraad stelt de LTA vervolgens tijdens de raadsvergadering vast. 

Vragen aan het college over de LTA kunnen tijdens dat agendapunt 

worden gesteld.

De langetermijnagenda raadplegen:

• https://lta.nu/woerden/

Inhoud

https://lta.nu/woerden/
https://lta.nu/woerden/


Communicatie en participatie

Het participatiekader

Nader aan te vullen Meer info:

Inhoud



Communicatie en participatie

Het raadsspreekuur

Meer info: 

• https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/contact-met-de-

raad/Raadsspreekuur

Inhoud

‘Gewoon een kopje koffie en een goed gesprek met je raad’ zo kondigen 

we het spreekuur aan. Het raadsspreekuur biedt inwoners heel 

informeel de gelegenheid om met een aantal raadsleden in gesprek te 

gaan. Inwoners kunnen alles ter tafel brengen, ze kunnen zorgen delen, 

of ideeën of gewoon eens kennismaken en ontdekken hoe de raad 

werkt. Inwoners kunnen zich aanmelden voor een spreekuur een krijgen 

dan ongeveer twintig minuten tot een half uur de tijd om met de 

aanwezige raadsleden in gesprek te gaan. We wisselen digitale 

spreekuren af met fysieke spreekuren en soms koppelen we een 

spreekuur aan een bepaald thema. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/contact-met-de-raad/Raadsspreekuur


Communicatie en participatie

Gast van de raad Inhoud

Het programma Gast van de raad pakken we weer op na corona. Bij Gast 

van de raad nodigen we inwoners uit om kennis te maken met de raad 

en als onze gast een deel van de vergadering bij te wonen. Al voor de 

vergadering krijgen ze een rondleiding op het gemeentehuis, een 

gesprek met enkele raadsleden en een meet&greet met de 

burgemeester.

Meer info:



Communicatie en participatie

Inspreken

Politieke Avond:

Wanneer inwoners zich willen aanmelden om in te spreken bij de 

behandeling van een raadsvoorstel, dan kan dit (uitsluitend) tijdens de 

Politieke Avond waarop dit raadsvoorstel voor het eerst wordt 

behandeld. Zij kunnen een verzoek om in te mogen spreken rechtstreeks 

doen bij de griffie. Zij krijgen hiervoor maximaal 5 minuten gelegenheid. 

Het inspreken is altijd in een openbare vergadering. De namen van 

insprekers zijn dus ook openbaar.

Raadsvergadering:

Een vast onderdeel op de agenda van de raadsvergadering is ‘De 

inwoner aan het woord’. Inwoners kunnen hierbij over een onderwerp 

dat niet op de agenda van de Politieke Avond heeft gestaan of op de 

agenda van de raadsvergadering staat, het woord voeren (ook hiervoor 

maximaal 5 minuten). Zij richten zich ook hiervoor rechtstreeks tot de 

griffie. 

Insprekers melden zich via:

• raadsgriffie@woerden.nl

Reglement van Orde:

• Artikel 15 inspreekrecht tijdens Politieke Avond

• Artikel 19 inspreekrecht tijdens raadsvergadering

Meer informatie voor insprekers:

• https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/Contact-met-de-raad-

en-inspreken

Inhoud

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/Contact-met-de-raad-en-inspreken


Communicatie en participatie

(Sociale) media Inhoud

Nader aan te vullen Meer info:



Communicatie en participatie

De nieuwsbrief van de raad Inhoud

Nader aan te vullen Meer info:



Communicatie en participatie

Webadressen en meer info

Voorbeeld:

• https://vng.nl/artikelen/abonneren

• https://publiekdenken.nl/abonneren/publiekdenken/

Inhoud

Nader aan te vullen

https://vng.nl/artikelen/abonneren
https://publiekdenken.nl/abonneren/publiekdenken/


Wet- en regelgeving

Besluitvorming door de raad

De raad neemt besluiten over raadsvoorstellen (ontwerp-raadsbesluit), 

over amendementen en over moties. De raad kan ook zonder stemming 

besluiten nemen, want wanneer er geen stemming over een voorstel, 

motie of amendement wordt verlangd, wordt wat ter besluitvorming 

voorligt aangenomen.

Bij ‘hamerstukken’ zal dit in de regel het geval zijn. Wanneer een 

voorstel op de raadsagenda als bespreekstuk staat, zal in veel gevallen 

worden gestemd.

Wanneer bij een raadsvoorstel een wijzigingsvoorstel (amendement) 

wordt ingediend, zal eerst het amendement in stemming worden 

gebracht en daarna een stemming over het (al dan niet gewijzigde) 

raadsvoorstel. Daarna zal over eventuele moties bij een raadsvoorstel 

worden gestemd. Wanneer meerdere amendementen of moties over 

hetzelfde beslispunt of onderwerp gaan, wordt over het meest 

‘verstrekkende’ voorstel eerst gestemd. Een amendement dat het 

voorstel ingrijpend verandert, wordt eerder in stemming worden 

gebracht dan een kleiner wijzigingsvoorstel. 

Gemeentewet:

• Art. 32, derde lid

Reglement van Orde:

• Hoofdstuk 2, paragraaf 3 (stemmingen)

Tip:

Wil je voor het uitbrengen van je stem je stemgedrag toelichten, 

bijvoorbeeld wanneer je stem afwijkt van de rest van de fractie of 

je een onverwachtse stem hebt? Dan kan dit via een 

stemverklaring. Ook als een raadsvoorstel zonder stemming wordt 

aangenomen, kun je een stemverklaring geven om je voorgenomen 

stemgedrag toelichten, zonder daadwerkelijk die stem uit te 

brengen. Een stemverklaring mag niet leiden tot debat of tot en 

het ontlokken van een toezegging.  

Let op:

Wanneer evenveel raadsleden voor als tegen een voorstel 

stemmen, staken de stemmen. De beraadslaging wordt tijdens de 

eerstvolgende vergadering heropent. 

Inhoud

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01#TiteldeelII_HoofdstukII_Artikel32
https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/reglement-van-orde-gemeenteraad-woerden-juli-2020.pdf


Wet- en regelgeving

De Gemeentewet

Tekst Voorbeeld:

• Voorbeeld

Inhoud



Wet- en regelgeving

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) Inhoud

Tekst Voorbeeld:

• Voorbeeld



Wet- en regelgeving

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geheimhouding

Deze wet, wellicht beter bekend als afkorting (‘de Wob’) regelt de 

openbaarheid van informatie van het gemeentebestuur en andere 

overheidsorganen. 

Het uitgangspunt toegang van iedereen tot de informatie over welke 

schriftelijke informatie over een bestuurlijke aangelegenheid dan ook 

(openbaar, tenzij..):  een gemeentelijk bestuursorgaan kan slechts op 

basis van in de Wob genoemde uitzonderingen besluiten informatie niet 

te verstrekken. Deze staan in artikel 10 van deze wet genoemd. Het 

verstrekken van informatie blijft bijvoorbeeld achterwege indien het 

persoonsgegevens betreft vanuit de Algemene Verordening 

gegevensbescherming, gaat om door bedrijven aan de gemeente 

verstrekte vertrouwelijke gegevens of wanneer openbaarmaking de 

veiligheid van de staat in gevaar zou kunnen brengen

Daarnaast regelt de Wob ook dat overheidsorganen de plicht hebben 

om in het belang van de democratie zelf informatie openbaar moet 

maken.

Meer info:

• Wet openbaarheid van bestuur

Inhoud

Nader aan te vullen:

- Geheimhouding

- Besloten vergadering

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28


Wet- en regelgeving

Relevante verordeningen Inhoud

Alle voor de gemeenteraad relevante verordeningen op een rijtje:

• Reglement van Orde

• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

• Verordening rekenkamercommissie

• Verordening auditcommissie

• Verordening op de fractieassistenten

• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente 

Woerden 2019

• Gedragscode privacy en persoonsgegevens

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-raad/Reglement-van-Orde
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Woerden/CVDR78999.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Woerden/CVDR78997.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/79072/79072_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Woerden/CVDR623362.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/gedragscode-privacy-en-persoonsgegevens-gemeenteraad-woerden.pdf


Praktische zaken

Fractiebudget

Nader aan te vullen Meer info:

• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

• Declareren: Do’s en don’ts

• Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

• Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden 

gemeente Woerden 2019

Vragen over en indienen van declaraties:

• Sandra Verhoef (raadsgriffie@woerden.nl)

Inhoud

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2021-01-01
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623362/1
mailto:raadsgriffie@woerden.nl


Praktische zaken

ICT-voorzieningen

Ter ondersteuning van het raadswerk kan een raadslid of 

fractieassistent gebruik maken van informatievoorzieningen (laptop of 

tablet en een toegangsdruppel). De voorzieningen worden beschikbaar 

gesteld voor de duur van de uitoefening van de functie en verstrekt door 

de Servicedesk ICT. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst 

ondertekend. 

Vanaf de raadsperiode 2022 –2026 wordt een emailadres beschikbaar 

gesteld (naam@woerden.nl).

Meer info:

• Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

• Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden 

gemeente Woerden 2019

Inhoud

mailto:naam@woerden.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2021-01-01
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623362/1


Praktische zaken

Fractievergaderingen

Nader aan te vullen. Meer info:

• Voorbeeld

Inhoud



Praktische zaken

De raadszaal en commissiekamer

Nader aan te vullen. Meer info:

• Voorbeeld

Inhoud



Praktische zaken

De griffie-update Inhoud

Nader aan te vullen Meer info:

• Voorbeeld



Praktische zaken

De ambtelijke organisatie Inhoud

Nader aan te vullen Meer info:

• Voorbeeld


