
Wijzigingen/Commissieverordening 
 
Titel 
Oud: Instellingsverordening raadscommissie Dalfsen – 2008 
Nieuw: Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Dalfsen 2014 
 
Motivatie: spreekt voor zich. 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Nieuw: 2a. Commissielid: lid van de raadscommissie, niet zijnde raadslid. 
 
Motivatie:  in de ‘oude’ instellingsverordening wordt soms gesproken over commissieleden, soms over 
leden, soms over plaatsvervangers. Deze afbakening wordt doorgevoerd om begripsverwarring te 
voorkomen en om het onderscheid tussen commissieleden niet zijnde raadsleden enerzijds en raadsleden 
die ook zitting hebben in een commissie anderzijds, af te bakenen. Waar over ‘lid’ gesproken wordt, 
worden raadsleden en commissieleden niet zijnde raadsleden bedoelt, waar specifiek over ‘commissielid’ 
gesproken wordt worden alleen commissieleden niet zijnde raadsleden bedoelt.   
 
HOOFDSTUK 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING 
Artikel 3 Taken 
Oud:  a. Het uitbrengen van advies aan de raad over alle voorstellen die door het college van  
  burgemeester en wethouders worden aangeboden voor besluitvorming door de raad; 
Nieuw: a. Het uitbrengen van advies aan de raad over voorstellen van het college en initiatiefvoorstellen 

van één of meerdere raadsleden die worden aangeboden ter besluitvorming door de raad.  
  
Motivatie: De raadscommissie behandelt niet uitsluitend voorstellen vanuit het college. Met deze wijziging 
krijgt het initiatiefvoorstel dezelfde status: eerst commissiebehandeling is mogelijk.  
 
Artikel 4 Samenstelling 
Oud: 1. De raadscommissie bestaat uit de leden van de gemeenteraad. 
 2. De raad benoemt op voordracht van een fractie voor iedere fractie tenminste één commissielid per 

fractie, die zitting in de raadscommissie heeft bij verhindering of ontstentenis van een lid als bedoeld 
in het eerste lid. Het plaatsvervangend lid voldoet aan de in het derde lid genoemde vereisten. 

 
Nieuw: 1. De raadscommissie bestaat uit de leden van de gemeenteraad. 

2. De raad benoemt op voordracht van een fractie voor iedere fractie maximaal twee commissieleden 

per fractie, die zitting in de raadscommissie kunnen hebben bij verhindering of ontstentenis van een 

lid als bedoeld in het eerste lid. 
 3. De in het tweede lid genoemde commissieleden dienen tijdens de laatste verkiezingen van de 
raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een politieke groepering. 
4.  De artikelen 10 tot en met 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een 
commissielid. 

 
Motivatie: Commissieleden (max. 2 per fractie) worden door de raad benoemd, uitsluitend ter vervanging 
van de raadsleden die niet aanwezig kunnen zijn bij de raadscommissie. Zij dienen op de kandidatenlijst te 
hebben gestaan. Toevoeging bij lid 4 is dat ook artikel 14 van de Gemeentewet van toepassing is. 
Commissieleden leggen de eed, dan wel de verklaring en belofte af, alvorens zij hun functie uitoefenen. 
 
Artikel 5 De voorzitter 
Oud:  1. De raad benoemt uit zijn midden 2 voorzitters en een plaatsvervangend voorzitter. 

2. De beide benoemde voorzitters leiden bij toerbeurt een vergadering, zij stellen hiertoe in onderling 
overleg een rooster op. 
3. De voorzitter is geen lid van raadscommissie. 

 
Nieuw: 1. De raad benoemt uit zijn midden twee voorzitters. 



2. De beide benoemde voorzitters leiden bij toerbeurt een vergadering, zij stellen hiertoe in onderling 
overleg een rooster op. Bij verhindering of ontstentenis van beide voorzitters, wordt de vergadering 
voorgezeten door de plaatsvervangend raadsvoorzitter.  
3. [vervallen] 

 
Motivatie: de benoeming van een plaatsvervangend raadsvoorzitter wordt geregeld in het RvO voor de raad. 
Het ligt voor de hand om hem/haar als achtervang op te nemen indien beide commissievoorzitters niet 
aanwezig kunnen zijn. Lid 3 dient te vervallen, omdat in artikel 4 lid 1 is bepaald dat de raadscommissie 
bestaat uit de leden van de gemeenteraad (inclusief diegene die voorzitter is van een raadscommissie).  
 
Artikel 6 Zittingsduur en vacatures 
Oud: geen nummering 
Nieuw: wel nummering. 
 
Oud: 

- Indien door overlijden of ontslag van een plaatsvervangend lid een vacature ontstaat, beslist de raad 
zo spoedig mogelijk over de invulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5. 

Nieuw: [vervallen] 
 
Motivatie: onder lid 2 is al bepaald dat het lidmaatschap vervalt als niet meer voldaan wordt aan de eisen in 
artikel 4 lid 3. Als een commissielid ontslag neemt, is het aan de fractie om te bepalen of er een nieuwe 
voordracht wordt gedaan en ook met welke spoed dat gepaard moet gaan. In dat geval treedt het huidige 
artikel 4 lid 2 gewoon in werking.  
 
Oud: 

- Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer 
vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie 
is benoemd, van rechtswege. 

Nieuw: [vervallen] 
 
Motivatie: wordt opgenomen in nieuw artikel 6a.  
 
Artikel 6a Commissieleden bij wijzigingen van fracties 
Nieuw: 
1. Indien een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het 

commissielid dat op voordracht van die fractie is benoemd van rechtswege. 
2. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van een nieuwe fractie als bedoeld in artikel 

8a van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Dalfsen 2014 

 
Motivatie: lid 1 stond in het oude artikel 6. Als een fractie ophoudt te bestaan doordat niet in vacatures kan 
worden voorzien door gebrek aan leden op de kandidatenlijst, of dat één of meerdere raadsleden zich 
afscheiden, een nieuwe fractie beginnen en de oude fractie niet meer bestaat, vervalt het lidmaatschap van 
een commissielid. De bepaling dat een schriftelijke verklaring nodig is, lijkt overbodig (wie zou die verklaring 
sturen?). Bij nieuwe fracties dient met deze bepaling opnieuw een voorstel tot benoeming van 
commissieleden te volgen.  
 
Artikel 7 Griffier en commissiegriffier 
Lid 4 
Oud: Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door zijn door de raad benoemde 

plaatsvervanger. 
 Nieuw: Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door zijn door de raad benoemde plaatsvervanger of een door 

de raad benoemde commissiegriffier.  

 



Motivatie: in de oude verordening kon de griffier alleen vervangen worden door de plaatsvervangend griffier. 
Voor de commissies is het wenselijk extra achtervang te regelen door de bepaling te verruimen. Een 
commissiegriffier dient benoemd te worden door de raad.  
 
 
HOOFDSTUK 3: AANWEZIGHEIDCOLLEGE, BURGEMEESTER EN SECRETARIS EN AMBTENAREN 
Artikel 9 Secretaris-directeur en ambtenaren 
Oud:  De raadscommissie kan het college verzoeken de secretaris-directeur en ambtenaren aanwezig te 

laten zijn in de vergadering en deel te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in deze 
verordening. 

Nieuw:  [vervallen]  
 
Motivatie: is dubbelop t.o.v. artikel 25 (zie hierna) 
 
HOOFDSTUK 4: VERGADERINGEN 
Paragraaf 2 Orde der vergadering  
Artikel 15 Opening vergadering; quorum 
Lid 3 
Oud:  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De 

raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen, indien blijkens de 
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 

Nieuw: Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing 
 
Motivatie: In de oude verordening is deze bepaling gekopieerd uit de Gemeentewet die dit artikel heeft 
opgenomen voor raadsvergaderingen. Daarmee is die werkwijze van overeenkomstige toepassing 
verklaard op de raadscommissie. De vraag is of dit noodzakelijk is, omdat het bij de commissie alleen gaat 
om adviezen aan de raad en de stemverhouding er minder toe doet. 
 
Praktijkvoorbeeld ter illustratie: een commissie met 4 agendapunten gaat niet door omdat de helft van de 
leden niet aanwezig is (lid 1). De voorzitter bepaalt dan een nieuw tijdstip voor deze commissie (lid 2). In 
het huidige oude lid 3 is dan bepaald dat voor het bespreken van die 4 agendapunten minder dan de helft 
van het aantal leden niet aanwezig hoeft te zijn, maar dat voor eventuele agendapunten 5 en 6 weer 
minimaal de helft aanwezig moet zijn.  
 
Artikel 16 Spreekrecht burgers  
Lid 4.  
Oud: De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde 

afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 
Nieuw: De voorzitter bepaalt op voorstel van de griffier de volgorde van sprekers. De volgorde wordt 

bepaald door de volgorde van de agendapunten waarop ingesproken wordt en de volgorde van 
aanmelding, tenzij de voorzitter in het belang van de orde van de vergadering anders besluit. 

 
Motivatie: Dit artikel was gekopieerd van het RvO voor de raad waar over niet-geagendeerde onderwerpen 
kan worden ingesproken. Voor de commissie is het wenselijk om niet de volgorde te bepalen op basis van 
de aanmelding, maar op agendapunt en daarbinnen op volgorde van aanmelding.  
 
Artikel 17a Besluitenlijst  
Oud: Niet opgenomen 
Nieuw:  
1. Van hetgeen in de openbare commissievergadering wordt besloten, wordt onder verantwoordelijkheid 

van de commissiegriffier een besluitenlijst gemaakt.  
2. De besluitenlijst bevat:  
 a. de namen van de voorzitter, de commissiegriffier en de ter vergadering aanwezige leden, de 

secretaris-directeur, de wethouders, alsmede van de leden die afwezig waren en de overige 
personen die het woord gevoerd hebben;  

 b. een zakelijke samenvatting van het advies aan de raad;  



3. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering aan de commissie ter vaststelling 
aangeboden.  

4. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend. 

  
Motivatie: de raadscommissie is ingesteld op grond van artikel 82 Gemeentewet. In lid 5 is daar bepaald 
dat artikelen 19, 21 t/m 23 van overeenkomstige toepassing zijn. Daaronder begrepen het opmaken en 
openbaar maken van een besluitenlijst.  
 
Artikel 21 Spreektijd 
Oud:  De voorzitter bepaalt hoeveel spreektijd er gehanteerd wordt per agendapunt. Een lid kan een 

voorstel doen over de spreektijd  van de leden. De voorzitter bepaalt terstond of het voorstel wordt 
gehonoreerd. 

Nieuw: De agendacommissie, de voorzitter en de leden en commissieleden van de raadscommissie 
kunnen een voorstel doen om de spreektijd te limiteren per agendapunt. De voorzitter bepaalt 
terstond of het voorstel wordt gehonoreerd. 

 
Motivatie: overeenkomstig artikel 26 RvO raad.   
 
Artikel 25 Deelname aan de beraadslaging door anderen 
Lid 1 
Oud: De raadscommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging. 
 
Nieuw: De raadscommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging voor het 

beantwoorden van technische vragen of het geven van een toelichting. Hieronder worden in ieder 
geval begrepen de secretaris/directeur, ambtenaren in dienst van de gemeente Dalfsen, leden van 
de rekenkamer(commissie) en de accountant. 

 
Motivatie: Aanwezigheid van ambtenaren en secretaris is vrij gebruikelijk in de commissie. Daarnaast is 
het wenselijk expliciet op te nemen dat het ook om de rekenkamer en accountant gaat. Hun deelname aan 
de beraadslagingen is niet-politiek, zij zijn aanwezig in het kader van technische toelichtingen. Daarmee 
kan ook artikel 9 vervallen.  
 
HOOFDSTUK 5: BESLOTEN VERGADERING 
 Artikel 27a Besluitenlijst  
Oud: Niet opgenomen 
Nieuw: 
1. De besluitenlijst van een besloten commissievergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt 

uitsluitend voor de leden ter inzage.  
2. Deze besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling 

aangeboden.  
 a. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet 

openbaar maken van deze besluitenlijst. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en 
de commissiegriffier ondertekend.  

3. De geluidsopname van een besloten vergadering worden niet toegezonden of op de gemeentelijke 
internetpagina gepubliceerd, maar zijn uitsluitend voor de leden te beluisteren bij de griffier. 

 
Motivatie: overeenkomstig artikel 51 RvO raad. Voor motivatie zie artikel 17a.  
 
HOOFDSTUK 6: TOEHOORDERS EN PERS 
Oud:  Artikel 33 Verbod gebruik mobiele telefoons  
Nieuw:  Artikel 33 Gebruik communicatiemiddelen 
 
Motivatie: overeenkomstig artikel 56 RvO raad. 
 
 
 


