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Er zijn nog verschillende vragen /opmerkingen bij het voorstel.
Naar aanleiding van de vragen/opmerkingen benadrukt de voorzitter van de raad, dhr.
Ederveen, dat het voorliggende voorstel tot stand is gekomen na het doorlopen van
een zorgvuldig voorbereidingstraject. Ook benadrukt hij het karakter van het R.v.O.:
een set van afspraken van de raad zelf over hoe ze vorm geeft aan het raadswerk.
Bij de volgende punten word ondermeer wat langer stil gestaan:
- vragenhalfuurtje. In overweging wordt gegeven om te regelen dat in het
vragenhalfuurtje elke fractie aan bod komt;
- veranderingen in de besluitenlijst. Een voorstel voor verandering dient voor de
aanvang van de vergadering bij de griffier te worden ingediend.
Dhr. Ederveen geeft aan dat deze regeling handig is in verband met de mogelijkheid
evt. nog de band af te luisteren.
- regeling van de ingekomen stukken. De vertegenwoordiger van de fractie H&G
geeft aan de huidige regeling te willen handhaven;
- regeling presidium. Vanuit de fractie VL wordt gevraagd of het presidium een
commissie is.
De griffier geeft aan dat verschillende soorten commissies kunnen worden
onderscheiden: ondermeer raadscommissies (commissies die de besluitvorming in de
raad voorbereiden) en bestuurscommissies (commissies die door de raad
bevoegdheden krijgen overgedragen). Het presidium is een bestuurscommissie;
- regeling spreektijden. De fractie H&G vindt deze te restrictief.
De griffier wijst erop dat de regeling spreektijden in het nieuwe R.v.O. ongewijzigd is
ten opzichte van het huidige R.v.O;
- art. 13 aanwezigheid wethouders. Dit artikel roept vragen op. Is het bepaalde in lid 2
niet overbodig.
De griffier zal deze regeling nog eens goed bekijken en met een nadere toelichting
komen.
Dhr. Ederveen concludeert dat er nog een paar vraagpunten over zijn. Hij wijst op de
mogelijkheid de regeling te amenderen. Het is zeker niet de bedoeling een regeling “
op te dringen”.
Vanuit verschillende fracties wordt benadrukt dat ook voor de vaststelling van het
R.v.O. het meerderheidsprincipe geldt.

