
 

 

Memo 
Aan:  Presidium West Betuwe 

Van:  Sjoerd Wannet (griffie) 

Datum:  9 december 2021 

 
 

 

Aanleiding 

Voorafgaand aan de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op 1 januari 

2019 is er een nieuw vergadersysteem ontwikkeld. Dat vergadersysteem is ingevoerd bij de 

totstandkoming van de gemeente West Betuwe. Tegelijkertijd is er een sterke behoefte om het 

vergadersysteem verder door te ontwikkelen, heeft het regelement van orde (RvO) een update nodig 

en vinden vele fracties dat de vergaderdruk te hoog is. Daarom is de raadsgroep evaluatie 

vergaderstelsel ingesteld. Deze raadsgroep is in de periode 2019-2021 negen keer bij elkaar gekomen 

en heeft daar de nodige afspraken gemaakt. In oktober is besloten dat het proces een versnelling 

nodig heeft. Dit heeft geresulteerd in de volgende richtinggevende uitspraken:  

 

• In januari/februari 2022 oefent de raad met het ‘nieuwe’ vergadermodel; 

• In februari 2022 stelt de raad een nieuw reglement van orde vast, bestaande uit:  

o Organisatieverordening;  

o Reglement van orde aangaande de commissies; 

o Reglement van orde. 

 

Dit memo zet uiteen welke veranderingen er plaatsvinden en waar mee geoefend wordt. Deze 

veranderingen zijn besproken in de werkgroep evaluatie vergaderstelsel en daar per meerderheid 

goedgekeurd. De definitieve verankering vindt plaats met het vaststellen van het regelement van orde 

in de gemeenteraad van februari 2022. 

 

Commissiestructuur 

Er is gekozen om te werken met een mengvorm van het BOB-model en het commissiemodel zoals 

bedoeld in art. 82 van de Gemeentewet. Dat wil zeggen dat de beeldvorming blijft bestaan zoals die nu 

bestaat, met de drie vormen van beeldvorming (oriëntatie, beleidsvoorbereiding en besluitvorming), 

maar dat oordeelsvorming in de commissiestructuur plaatsvindt.  

 

Er komen drie inhoudelijke commissies, met de volgende beleidsterreinen (gebaseerd op de 

programma’s van de begroting):  

• Commissie Ruimte 

o Verkeer, vervoer en waterstaat; 

o Economie;  

o Duurzaamheid en milieu;  

o Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.  

• Commissie Sociaal 
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o Onderwijs;  

o Sport, cultuur en recreatie;  

o Sociaal domein en volksgezondheid.  

• Commissie Bestuur 

o Bestuur en ondersteuning;  

o Veiligheid;  

o Financiering en algemene dekkingsmiddelen;  

o P&C-cyclus.  

 

De raadscommissie Ruimte en de raadscommissie Sociaal vergaderen op de tweede dinsdag van de 

cyclus en de raadscommissie Bestuur op de tweede woensdag van de cyclus. De tweede woensdag 

van de cyclus wordt ook gebruikt voor uitloop van de raadscommissie Ruimte en de raadscommissie 

Sociaal. 

 

De raadsgroep evaluatie vergaderstelsel heeft gekozen voor de commissiestructuur, omdat er een 

sterke behoefte is aan een vaste groep commissieleden die elkaar in dezelfde raadscommissie 

ontmoet. Elke fractie kan daarom twee leden benoemen per commissie. Dat kunnen zowel 

burgerleden als raadsleden zijn. Daarnaast functioneren alle raadsleden als plaatsvervangend lid van 

de raadscommissies. Daarbij is wel afgesproken dat het niet de bedoeling is dat er veel gewisseld 

wordt, omdat dat de vaste groep ondermijnt (cultuur).  

 

Presidium en agendacommissie 

Het presidium wordt opgeknipt in een agendacommissie en een presidium. Het seniorenconvent komt 

te vervallen.  

 

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de raad, aangevuld met de voorzitter van de raad en 

ondersteund door de griffier. In het presidium worden de volgende zaken besproken:  

• Actuele zaken;  

• De interactie, onderlinge verhoudingen en vergadercultuur;  

• Allerhande zaken aangaande de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad;  

• Aansluitend aan het presidium kan het presidium zich in beslotenheid laten bijpraten door de 
burgemeester over vertrouwelijke en persoonlijke zaken.  

 

De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de raadscommissies, de voorzitter van de raad en 

de plaatsvervangend voorzitter van de raad. En deze wordt ondersteund door de griffier. In de 

agendacommissie worden de volgende zaken besproken:  

• De agendacommissie stelt de voorlopige agenda op voor de vergaderingen van de raad en de 

raadscommissies en stelt de onderwerpen vast die tijdens de beeldvorming aan de orde 

worden gesteld;  

• De langetermijnagenda;  

• Organisatie van de werkzaamheden van de raad. 
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Spreektijdregeling 

In de raadscommissies en de gemeenteraad gaat gewerkt worden met een spreektijdenregeling. De 

agendacommissie stelt de spreektijden vast en houdt zich daarbij aan de volgende voorwaarden:  

• Er is een totale tijd per vergadering per fractie;  

• Interrupties vallen buiten de spreektijd, maar worden wel gelimiteerd;  

• Het college heeft een spreektijd van 1/3 van de totale tijd van de fracties.  

De doelstelling van de spreektijdenregeling is om de vergadering op tijd (uiterlijk 23.00 uur) te laten 

eindigen.  

 

Vragenhalfuur 

De rondvraag vervalt en daarvoor in de plaats komt het vragenhalfuur. Mededelingen van wethouders, 

dan wel raads- en commissieleden, horen thuis in de desbetreffende commissie en komen niet meer 

terug op de agenda van de raad.  

 

In elke gemeenteraadsvergadering is van 20.00 tot 20.30 uur het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur 

kunnen raadsleden vragen stellen aan het college die urgent, politiek en actueel zijn. Raadsfracties 

dienen de vragen die zij willen stellen de dag van de raadsvergadering uiterlijk om 12.00 uur in bij de 

griffie.  

 

Het vragenhalfuur is bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het voeren van een debat. De 

indiener stelt de vragen en de andere fracties kunnen alleen aanvullende vragen stellen.  

 

 

 

 

 

 

 


