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Geachte leden van college en gemeenteraad, 
 
Met deze ledenbrief ontvangt u de aanpassingen van het VNG-model Reglement van orde voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de VNG-model Verordening op de 
raadscommissies. De aanpassingen volgen uit het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en 
functioneren decentraal bestuur. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel loopt nog. U 
kunt de wijzigingen pas doorvoeren als het wetsvoorstel in werking treedt, de datum daarvoor is 
nog niet bekend.  
 
Wijzigingen 
Het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur heeft op de volgende 
manieren invloed op de twee VNG-modellen: 
 

• De verklaring omtrent het gedrag is voortaan verplicht voor kandidaat-wethouders; 
• Er komt een nieuw hoofdstuk Va over geheimhouding in de Gemeentewet in plaats van de 

artikelen 25, 55 en 86 Gemeentewet; 
• College, burgemeester en commissies mogen voortaan zelf geheimhouding opleggen; 
• De raad hoeft de geheimhouding niet meer te bekrachtigen; 
• De term ‘stukken’ waarop geheimhouding rust, wordt vervangen door ‘informatie’; 
• Informatie waarop geheimhouding rust, moet voortaan altijd met de gehele raad worden 

gedeeld. 
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Bijlagen 
Deze ledenbrief bevat zes bijlagen: 
 

• Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging Model Reglement van orde voor vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de raad (gewijzigd model, maart 2022). Deze kan 
desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening. 

• Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Model Reglement van orde voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad: Opgemaakt in Word 2.0 format 
(DROP) voor publicatie. 

• Bijlage 3 - Geconsolideerde tekst Model Reglement van orde voor vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad (gewijzigd model, maart 2022), met wijzigingen 
bijgehouden. 

• Bijlage 4 - Was-wordt-tabel wijziging Model Verordening op de raadscommissies 
(gewijzigd model, maart 2022). Deze kan desgewenst gebruikt worden voor de 
raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening. 

• Bijlage 5 - Model Raadsbesluit wijziging Model Verordening op de raadscommissies: 
Opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor publicatie. 

• Bijlage 6 - Geconsolideerde tekst Model Verordening op de raadscommissies 
(gewijzigd model, maart 2022), met wijzigingen bijgehouden. 

 
Meer informatie  
De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn ook te 
raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER): www.decentraleregelgeving.nl. De 
VNG-modelverordeningen (zonder de toelichtingen) staan ook in Modellen Decentrale Regelgeving 
(MDR): https://puc.overheid.nl/mdr/. Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het 
informatiecentrum van de VNG (070-373 83 93 of e-mail: info@vng.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 
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