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Voorstel: 

1. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Dalfsen 2019’ vast te stellen. 

2. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Dalfsen 2014’, zoals vastgesteld op 19 mei 2014 en laatstelijk gewijzigd op 28 mei 
2018, in te trekken.  

3. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente 
Dalfsen 2019’ vast te stellen. 

4. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente 
Dalfsen 2014’, zoals vastgesteld op 19 mei 2014 en gewijzigd op 19 december 2016, in te 
trekken. 
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Inleiding:  
Het presidium stelt uw raad voor om het Reglement van Orde van werkzaamheden van de raad en 
raadscommissie geheel te herzien. De laatste keer dat dit gebeurde, was na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Sindsdien heeft de VNG de model-reglementen ingrijpend 
gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in de Gemeentewet en in het kader van 
kwaliteitsverbetering van de modellen. Veel bepalingen zijn geschrapt of gewijzigd, omdat ze 
rechtstreeks volgen uit de wet of omdat het niet noodzakelijk is om er regels over te stellen. Daarnaast 
zijn er veel tekstuele verbeteringen doorgevoerd en is de indeling logischer. De voorgestelde 
wijzigingen worden allen toegelicht in de was-wordt-tabellen in de bijlagen. 
 
Argumenten: 
De reglementen van orde beschrijven de huidige vergaderpraktijk 
In de Gemeentewet is bepaald dat de raad een reglement van orde vaststelt voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden. Het bevat inhoudelijke en procedurele bepalingen over voorbereiding, 
verslaglegging en gang van zaken ter vergadering, waaronder de procedure voor benoemingen en 
andere stemmingen. Daarnaast geeft het reglement een nadere invulling aan de bevoegdheden en 
instrumenten die raadsleden ter beschikking staan, en kent het bepalingen over de rol van presidium, 
agendacommissie, fracties en de griffier.  
 
Dalfsen kent één algemene raadscommissie, die adviseert over de besluitvorming aan de raad en 
daarover overleg voert met het college of de burgemeester. De raad is wettelijk verplicht taken, 
bevoegdheden, samenstelling, werkwijze en inzage van stukken te regelen. Dit gebeurt aan de hand 
van een eigen reglement (verordening) voor de raadscommissie.  
 
De herziening is technisch van aard 
De Dalfser reglementen van orde zijn in 2016 gewijzigd vanwege de verlenging van de termijn voor 
aanmelding van spreekrecht. Het reglement van orde van de raad is daarnaast in 2018 gewijzigd als 
gevolg van de invoering van een vaste commissie voor de geloofsbrieven. De herziening van de VNG 
modellen is tot op heden niet doorgevoerd. Om toekomstige wijzigingen te vergemakkelijken, is het 
wenselijk om de integrale herziening nu wel door te voeren. De huidige werkwijze is echter in stand 
gelaten, op enkele uitzonderingen na.  
 
Er zijn enkele kleine inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd 

- Het is wenselijk om burgers toe te staan om beperkt gebruik te maken van ondersteunend 
beeldmateriaal bij het uitoefenen van hun spreekrecht. Dit mag niet ten koste gaan van de 
spreektijd.  

- Termijnen van verzending stukken en verzending aanvullende stukken is verkort naar 
respectievelijk 5 gewone dagen en 24 uur. Dit sluit aan op de huidige praktijk (pas verzending 
raadsagenda ná beide commissieavonden).  

- Stemming over een motie kan ook voordat over het (al of niet geamendeerde) voorstel gestemd 
wordt, indien dit zwaarwegend is.  

- Procedure initiatiefvoorstel aangepast n.a.v. wetswijziging.  
 
Kanttekeningen 
Traject bestuurlijke vernieuwing kan een ingrijpender herziening rechtvaardigen 
Voorgesteld wordt om de reglementen nu te herzien. Dit kan ook achterwege blijven, gelet op het 
traject van bestuurlijke vernieuwing dat nu loopt. Herziening van het vergader- en debatmodel is 
namelijk niet ondenkbeeldig en kan dan in één keer. Het voordeel van herziening nu is dat alle 
technische aanpassingen al worden doorgevoerd.  
 
Alternatieven: 
Op diverse onderdelen is het mogelijk om afwijkend te besluiten. Deze keuzemogelijkheden worden 
op een later moment aan de individuele fracties en aan het presidium voorgelegd.  
 



 
 

 
 
 

Duurzaamheid: 
Dit voorstel heeft geen effecten in het kader van het duurzaamheidsbeleid. 
 
Financiële dekking: 
Er zijn geen financiële gevolgen. 
 
Communicatie: 
De reglementen worden op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Zij treden in werking per 1 oktober 
2019, op welk moment de oude reglementen vervallen.  
 
Vervolg: 
In het traject voor bestuurlijke vernieuwing wordt ook aandacht besteed aan het gewenste vergader- 
en debatmodel. Dit kan leiden tot herziening van deze reglementen van orde.  
 
Bijlagen: 
1. Reglement van Orde gemeenteraad 2019 
2. Reglement van Orde gemeenteraad 2019, toelichting 
3. Reglement van Orde gemeenteraad 2019, was-wordt tabel 2019 t.o.v. 2014 
4. Reglement van Orde raadscommissie 2019 
5. Reglement van Orde raadscommissie 2019, toelichting 
6. Reglement van Orde raadscommissie 2019, was-wordt tabel 2019 t.o.v. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
Het presidium van de raad van Dalfsen, 
 
 
de voorzitter, de griffier, 
ir. L.M. Nijkamp drs. J. Leegwater 
 
 
 



 
 

 
 
 

Raadsbesluit  
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 28 augustus 2019, nummer 979; 
 
overwegende dat het verplicht is om een reglement van orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad vast te stellen;  
 
overwegende dat het wenselijk is om een reglement van orde voor de vergaderingen van de 
raadscommissie vast te stellen; 
 
gelet op artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Dalfsen 2019’ vast te stellen. 

2. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Dalfsen 2014’, zoals vastgesteld op 19 mei 2014 en laatstelijk gewijzigd 
op 28 mei 2018, in te trekken.  

3. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de 
gemeente Dalfsen 2019’ vast te stellen. 

4. Het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de 
gemeente Dalfsen 2014’, zoals vastgesteld op 19 mei 2014 en gewijzigd op 19 december 
2016, in te trekken. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 september 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 
 


