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Bijlage ‘De was/wordt tabel” bij De Verordening op de raadscommissie gemeente Haarlem 2022  
 

Was in Algemene commissieverordening Wordt in Verordening 
raadscommissies 2022 

Toelichting 

   

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene 
bepalingen 

 

Artikel 1 Definitie 
Onder commissies worden, voor zover 
daarvan in de desbetreffende artikelen niet 
wordt afgeweken, voor de toepassing van 
deze verordening verstaan de vaste 
commissies als bedoeld in artikel 82, lid 1 van 
de Gemeentewet, welke worden genoemd in 
hoofdstuk II van deze verordening. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt 
verstaan onder: 
- college: het college van 

burgemeester en 
wethouders als bedoeld in 
artikel 34 van de 
Gemeentewet; 

- commissie: raadscommissie 
als bedoeld in artikel 82 van 
de Gemeentewet; 

- commissiegriffier: griffier 
van een raadscommissie of 
diens plaatsvervanger; 

- commissielid: lid van een 
raadscommissie of diens 
plaatsvervanger; 

- commissievoorzitter: 
voorzitter van een 
raadscommissie of diens 
plaatsvervanger; 

- griffier: griffier van de raad 
of diens plaatsvervanger; 

- presidium: raadspresidium; 
wet: Gemeentewet 

De begripsbepalingen zijn 
zoveel mogelijk conform de 
modelverordening van de 
VNG opgesteld. Zij zijn 
alfabetisch geordend. 
 
Er zijn verschillende 
begrippen toegevoegd met 
een definitie, waardoor in 
de verordening steeds 
duidelijk is op wie wordt 
gedoeld.  

Artikel 2 Taak van de commissies 
1.De commissies de gemeenteraad van advies 
omtrent onderwerpen die in de 
gemeenteraad aan de orde komen. 
2.De commissies behandelen de stukken die 
door het college van burgemeester en 
wethouders onderscheidenlijk de 
burgemeester ter bespreking zijn 
aangeboden. 
3.De commissies doen aan het college van 
burgemeester en wethouders danwel de 
burgemeester alle zodanige voorstellen als zij 
in het belang van het beheer van de tak van 
de huishouding der gemeente waarvoor zij 
zijn ingesteld nuttig en nodig achten. 
4.De commissies behandelen alle overige 
onderwerpen die daarvoor naar het oordeel 
desbetreffende commissie in aanmerking 
komen. 
5.In beginsel adviseert een commissie 
integraal over alle aspecten van voorstellen 
van het college. Bij uitzondering kan een 
onderwerp in meer dan een commissie 
worden behandeld, indien de aard van het 
onderwerp dat vereist. 

Artikel 3 Taak commissie 
1. De taak van een commissie 

is het voorbereiden van 
beraadslaging en/of 
besluitvorming in de 
vergadering van de raad en 
het voeren van overleg met 
het college of de 
burgemeester en anderen.  

2. De behandeling van een 
onderwerp in de 
vergadering van een 
commissie leidt, afhankelijk 
van de wijze van 
agendering door het 
presidium, tot een 
standpuntbepaling of tot 
een procesmatige conclusie 
waaronder: 
a. de zaak wordt ter 

behandeling aan de 
raad voorgelegd als 
hamerstuk, hamerstuk 
met stemverklaring of 
bespreekstuk; 

b. het college wordt 
verzocht noodzakelijk 
geachte aanvullingen 
of verduidelijkingen 

Er zijn inhoudelijke 
wijzigingen doorgevoerd in 
dit artikel waarin de taak 
van de commissie wordt 
benoemd.  
 
De taak van de 
raadscommissie is 
vastgelegd in de 
Gemeentewet. Voor de 
duidelijkheid is die 
wettelijke taakstelling hier 
herhaald. In het verlengde 
hiervan is tot uitdrukking 
gebracht dat de 
raadscommissies in de 
uitoefening van deze taak 
adviserend zijn aan de raad, 
waarbij de commissie een 
standpunt inneemt of tot 
een procesmatige conclusie 
komt over de verdere 
behandeling van een 
onderwerp.  
 
In het derde lid is benoemd 
dat het presidium een rol 
heeft bij de bepaling of een 
onderwerp in meer dan één 
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aan te brengen, 
waarna het 
onderwerp wordt 
geagendeerd in de 
raadsvergadering of 
een volgende 
vergadering van de 
commissie; 

c. genoegzame 
informatiewisseling 
heeft plaatsgevonden 
en/of het overleg kan 
als afgerond worden 
beschouwd. 

3. Een commissie adviseert 
integraal over alle aspecten 
van een onderwerp. Het 
presidium kan beslissen dat 
een onderwerp in meer dan 
één commissie wordt 
behandeld, indien de aard 
van het onderwerp dat 
vereist. 

commissie wordt 
behandeld. Hiermee komt 
tot uitdrukking de 
poortwachtersrol van het 
presidium.  

Artikel 3 Bijzondere adviezen 
Het raadspresidium kan een zaak, welke valt 
buiten de werkkring van enige commissie, 
onderwerpen aan het oordeel van de 
commissie wier werkkring de zaak uit haar 
aard het meest nabij komt. 

-- Dit artikel is vervallen 
omdat het in de praktijk niet 
voorkomt. 

Artikel 4 Deelname aan beraadslagingen 
Eénpersoonsfracties nemen met maximaal 
één (schaduw)raadslid deel aan de 
beraadslagingen van de vergadering van de 
commissie. Overige fracties met maximaal 
twee (schaduw-)raadsleden 

-- Dit artikel is vervallen. 
Verwezen wordt naar artikel 
4 waarin de samenstelling 
van de commissie is 
geregeld.  

Artikel 5 Schaduwraadsleden 
1a.Met uitzondering van de 
Rekenkamercommissie en de Commissie 
Beroep- en Bezwaarschriften, kan een 
raadslid zich laten vervangen in een 
commissie door een persoon die geen 
raadslid is (schaduwraadslid). 
1b.Een raadslid kan ten hoogste één persoon 
die geen raadslid is als zijn plaatsvervanger 
voordragen. Deze mogelijkheid geldt bij 
meerhoofdige fracties bovendien voor 
maximaal twee raadsleden. Fracties 
bestaande uit één persoon die zelfstandig 
een zetel hebben verworven bij de 
verkiezingen kunnen maximaal drie 
schaduwraadsleden voordragen. 
1c.De in lid 1b genoemde voordrachten 
behoeven ter ondersteuning de 
ondertekening door tenminste drie andere 
leden van de raad. 
2.Ten aanzien van de plaatsvervangend 
commissieleden die geen raadslid zijn 
(schaduwleden), zijn de artikelen 10, 11, 13, 
15, en 28 van de Gemeentewet van 

Artikel 4 Samenstelling; 
benoeming commissievoorzitter 
en plaatsvervangend voorzitter 
1. De commissies kennen 

geen vaste leden. Alle 
leden van de raad zijn lid 
van de commissies. 

2. De raad benoemt uit zijn 
midden de 
commissievoorzitters en 
hun plaatsvervangers. 

3. Per fractie is bij elke aan de 
orde zijnde onderwerp één 
woordvoerder. 

4. Een eenpersoonsfractie kan 
maximaal drie 
commissieleden niet-
raadsleden ter benoeming 
aan de raad voordragen. 
Andere fracties kunnen 
maximaal twee 
commissieleden niet-
raadsleden ter benoeming 
aan de raad voordragen. 

In dit artikel zijn belangrijke 
inhoudelijke wijzigingen 
doorgevoerd. 
 
Op dit moment is het 
praktijk dat raadsleden wel 
zitting hebben in een 
bepaalde ‘vaste’ 
raadscommissie, veelal op 
basis van de werkverdeling 
die in de fracties wordt 
gemaakt, maar dat ze niet 
formeel zijn benoemd als lid 
van die specifieke 
raadscommissie. 
Voorgesteld wordt deze 
praktijk (flexibiliteit, maar 
wel formele benoeming) in 
de Verordening op de 
raadscommissies juridisch 
correct te regelen. In 
navolging van veel andere 
gemeenten wordt 
voorgesteld alle raadsleden 
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overeenkomstige toepassing. De 
commissieleden dienen meerderjarig te zijn. 
3.Op het onderzoek van de geloofsbrieven 
van de kandidaat-plaatsvervangend 
commissieleden die geen raadslid zijn, is het 
bepaalde in artikel 5 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad van overeenkomstige 
toepassing. Dit onderzoek heeft betrekking 
op dezelfde bescheiden als in het geval van 
raadsleden, met uitzondering van de in artikel 
V.1, eerste lid, van de Kieswet bedoelde 
kennisgeving. Aan de bescheiden wordt 
toegevoegd een geldig verklaarde lijst van 
kandidaten voor de laatstgehouden 
raadsverkiezingen, voor de partij waarvoor 
het voordragende raadslid zitting heeft in de 
raad. De naam van de kandidaat-
plaatsvervangend commissieleden dient op 
deze lijst voor te komen. De bescheiden 
worden door de betrokkene aan de raad 
overgelegd. 
4.Een plaatsvervangend commissielid dat 
geen raadslid is, geeft schriftelijk aan de 
voorzitter van de raad te kennen, of hij of zij 
de benoeming aanvaardt. 
5.Als het raadslidmaatschap van een raadslid 
bedoeld in het eerste lid eindigt, treedt het in 
dat lid bedoelde plaatsvervangend 
commissielid af. 
6.Zodra blijkt, dat een plaatsvervangend lid 
van de commissie, dat geen raadslid is een 
van de vereisten van het lidmaatschap niet 
bezit of een met het lidmaatschap 
onverenigbare betrekking vervult, houdt hij 
of zij op plaatsvervangend lid te zijn. 
 

Voor benoeming als 
commissielid moet de 
naam van een niet-raadslid 
voorkomen op de lijst van 
kandidaten voor de 
laatstgehouden 
raadsverkiezingen, voor de 
partij die zitting heeft in de 
raad en het niet-raadslid 
voordraagt voor 
benoeming.  

5. De artikelen 10, 11, 12, 13 
en 15 van de wet zijn van 
overeenkomstige 
toepassing op 
commissieleden die geen 
raadslid zijn. 

6. Op het onderzoek van de 
geloofsbrieven van 
commissieleden die geen 
raadslid zijn, is het 
bepaalde in artikel 5 van 
het Reglement van Orde 
voor vergaderingen en 
andere werkzaamheden 
van de raad van Haarlem 
2022 van overeenkomstige 
toepassing. Dit onderzoek 
heeft betrekking op 
dezelfde bescheiden als in 
het geval van raadsleden, 
met uitzondering van de in 
artikel V.1, eerste lid, van 
de Kieswet bedoelde 
kennisgeving. 

7. Alvorens zijn functie te 
aanvaarden legt het lid, 
niet zijnde een raadslid, in 
handen van de voorzitter 
van de raad de eed of 
belofte af overeenkomstig 
artikel 14 van de 
Gemeentewet. 

8. De commissieleden niet-
raadsleden worden voor de 
duur van de raadsperiode 
benoemd.  

 

formeel te benoemen als lid 
van alle raadscommissies. In 
de praktijk verandert er 
overigens niet veel, omdat 
van de afgevaardigde leden 
per fractie steeds één 
afgevaardigde het woord 
voert over een aan de orde 
zijnde agendapunt. Het 
aantal woordvoerders per 
agendapunt is dus nooit 
meer dan het aantal fracties 
dat in de raad 
vertegenwoordigd is. Wel 
kan tussen de 
agendapunten gewisseld 
worden van woordvoerder: 
woordvoerder 1 van fractie 
X neemt de stoel over van 
woordvoerder 2 van fractie 
X.  
 
Niet-raadsleden die aan 
bepaalde eisen voldoen 
kunnen benoemd worden 
als commissielid en kunnen 
net als de raadsleden 
benoemd worden als lid van 
alle raadscommissies. Het 
aantal niet-raadsleden dat 
namens een fractie 
raadscommissielid kan zijn is 
maximaal 3, zodat in de 
huidige situatie met vier 
raadscommissies er 
voldoende menskracht kan 
zijn voor de werkverdeling 
en voor het bijwonen van de 
commissievergaderingen. 
 
In artikel 5 zijn – conform 
het bepaalde in de 
modelverordening van de 
VNG – de bepalingen bijeen 
gebracht die zien op de 
zittingsduur van de 
commissieleden, waaronder 
de voorzitter.  
 
Ook is toegevoegd onder 
welke omstandigheden het 
lidmaatschap van een 
commissielid eindigt, anders 
dan dat de zittingsperiode 
van de raad eindigt. Daarbij 
is in het bijzonder ingegaan 
op het commissielid niet 
zijnde een raadslid.  

Artikel 6 Benoeming voorzitter/instelling sub-
commissies 
1.De voorzitters en diens plaatsvervangers 
van de commissies genoemd in artikel 21, 23a 
en 25a van deze verordening worden door de 
raad uit zijn midden aangewezen. Bij 
verhindering van de voorzitter wordt het 
voorzitterschap waargenomen door de 
plaatsvervangend voorzitter. 
2.Een commissie kan uit haar midden 
subcommissies kiezen, waarvan als regel de 
voorzitter door de commissie uit haar midden 
wordt aangewezen. 
3.Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld 
gelden de hierna volgende bepalingen mede 
voor subcommissies. 

Artikel 7 
Benoemingsvergadering/zittingsperiode 
commissievoorzitters 
1.De voorzitters van de commissies worden 
benoemd voor de duur van de zittingsperiode 
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van de op het tijdstip der benoeming 
fungerende gemeenteraad. 
2.Benoeming heeft plaats in de eerste 
vergadering volgende op de vergadering 
bedoeld in artikel 18 van de Gemeentewet. 
3.Het voorzitterschap uit hoofde van hun 
lidmaatschap van de gemeenteraad vervalt 
indien, en zodra zij ophouden lid van de 
gemeenteraad te zijn. 
4.Bij een tussentijdse vacature voorziet de 
raad daarin zo spoedig mogelijk. 

Artikel 8 Secretariaat 
Het secretariaat van de commissie wordt 
verzorgd door de griffie. 

Artikel 6 De commissiegriffier 
1. De griffier van de raad wijst 

ter ondersteuning van 
iedere commissie een op 
de griffie werkzame 
ambtenaar aan als 
commissiegriffier. 

2. Een commissiegriffier is 
aanwezig in de 
vergaderingen. 

3. Bij verhindering of 
afwezigheid wordt de 
commissiegriffier 
vervangen door een door 
de griffier van de raad 
aangewezen op de griffie 
werkzame ambtenaar.  

4. Een commissiegriffier kan 
op uitnodiging van de 
commissievoorzitter aan 
beraadslagingen in 
vergaderingen deelnemen. 

Er zijn inhoudelijke 
wijzigingen in dit artikel 
doorgevoerd die de 
persoon, rol en vervanging 
van de commissiegriffier 
verduidelijken.  

 Hoofdstuk 2 Vergaderingen  

 Paragraaf 1 Voorbereiding  

Artikel 9 Openbare vergadering 
1.De commissies vergaderen als regel in het 
openbaar. 
2.De voorzitter danwel de commissie kan 
besluiten tot een besloten vergadering. Op 
dit besluit is artikel 19 van toepassing. 

Artikel 9a Openbare 
vergadering 
De commissies vergaderen als 
regel in het openbaar. 

In de Gemeentewet is 
bepaald dat de 
raadscommissies in 
openbaarheid vergaderen. 
Het wordt van belang 
geacht om dit in de 
verordening ook nog een 
keer te benoemen. 
 
Het sluiten de deuren is 
mogelijk. Daarin voorzien 
artikel 19 tot en met 21 van 
deze verordening.  

Artikel 10 
Vergaderfrequentie/oproeping/agendering 
1.De commissies genoemd in artikel 21 van 
deze verordening vergaderen op een 
donderdag volgens een vier-wekelijkse cyclus 
2.Door de commissies uit het eerste lid wordt 
uitsluitend vergaderd in week 1 en in week 2 
van de vier-wekelijkse cyclus; van 17.00 tot 
uiterlijk 23.00 uur en met een maximum van 
twee commissies per avond. 

Artikel 7 Oproep en agenda 
1. De commissies vergaderen 

op grond van een jaarlijks 
door het presidium 
vastgesteld 
vergaderschema en voorts 
zo dikwijls als nodig wordt 
geacht. 

2. De commissievoorzitter 
zendt de commissieleden 
een schriftelijke oproep en 

Deze artikelen zijn 
inhoudelijk gewijzigd. Zowel 
is tot uitdrukking gebracht 
de rol van het presidium bij 
het vaststellen van het 
vergaderschema van de 
commissies als de feitelijke 
praktijk van het doen 
oproepen voor en het 
openbaar kennis geven van 
de vergadering, met het ter 
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3.Het presidium draagt er zorg voor dat – 
spoedeisende gevallen uitgezonderd – de 
publicatie van een openbare vergadering 
tenminste 6 dagen voordien openbaar wordt. 
Daarbij worden de te behandelen 
onderwerpen genoemd en zoveel mogelijk de 
ontwerp-voorstellen en -besluiten en andere 
stukken gepubliceerd. Per agendapunt is een 
begin- en eindtijd opgenomen 
4.Het presidium draagt er, onder andere door 
publicatie, tevens zorg voor dat zoveel 
mogelijk tegelijk met de publicatie, plaats, 
dag en uur van de vergadering alsmede de 
agenda openbaar bekend worden gemaakt. 
5.De voorzitter of een der leden van een 
commissie is bevoegd in spoedeisende 
gevallen ter vergadering voor te stellen een 
onderwerp aan de agenda toe te voegen. De 
commissie beslist of dit onderwerp in 
behandeling wordt genomen 

de voorlopige agenda met 
de daarbij behorende 
stukken, door middel van 
een bekendmaking op de 
gemeentelijke website op 
de maandag voorafgaande 
aan de vergadering. 

3. In spoedeisende gevallen 
kan de commissievoorzitter 
na het verzenden van een 
schriftelijke oproep een 
aanvullende agenda 
opstellen. Zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 48 
uur voor aanvang van de 
vergadering, wordt deze 
met de daarbij behorende 
stukken aan de leden 
gestuurd. 

4. Op de stukken, bedoeld in 
het tweede en derde lid, is 
artikel 8, tweede lid van 
toepassing. 

 
Artikel 8 Ter inzage leggen van 
stukken 
1. Stukken die ter toelichting 

van de onderwerpen of 
voorstellen op een agenda 
dienen, worden gelijktijdig 
met het openbaar 
kennisgeven van de agenda 
op de website van de 
gemeente geplaatst.  

2. Stukken waaromtrent op 
grond van de wet 
geheimhouding is 
opgelegd, blijven in 
afwijking van het tweede 
lid onder berusting van de 
griffier, die deze stukken 
digitaal beveiligd ter 
beschikking stelt aan de 
commissieleden. 

 
Artikel 9 Openbare 
kennisgeving 
Commissievergaderingen 
worden ter openbare kennis 
gebracht door aankondiging op 
de gemeentelijke website. 

inzage leggen van de 
bijbehorende stukken. Dit 
gebeurt al enige tijd doordat 
de vergaderingen, de 
voorlopige agenda en de 
daarbij behorende stukken 
van de raadscommissies op 
de gemeentelijke website 
worden geplaatst.  
 
Omdat het presidium de 
voorlopige agenda opstelt 
en er zich nadien 
spoedeisende onderwerpen 
kunnen voordoen, heeft de 
commissievoorzitter de 
bevoegdheid om deze aan 
de agenda van een 
commissie toe te voegen.  

 Paragraaf 2 Vergadering  

-- Artikel 10 Presentielijst 
1. De commissiegriffier draagt 

zorg voor het bijhouden 
van presentielijsten van 
vergaderingen. 

2. Bij binnenkomst in de 
vergaderzaal tekenen 

In de oude 
commissieverordening was 
geen bepaling opgenomen 
die ziet op de presentielijst. 
Dit is wel nodig, omdat ook 
commissieleden niet zijnde 
raadsleden bij 
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commissieleden de 
presentielijst, die aan het 
einde van elke vergadering 
door de 
commissievoorzitter en de 
commissiegriffier door 
ondertekening wordt 
vastgesteld. 

vergaderingen aanwezig 
zijn. Met het oog op de 
geldelijke vergoeding van 
deze commissieleden moet 
duidelijk zijn wie ter 
vergadering is verschenen.  
 
Omdat er niet wordt 
gestemd in een commissie 
(zie artikel 12), behoudens 
over geheimhouding en met 
betrekking tot de orde, is 
het bijhouden van een 
presentielijst met het oog 
op een quorum niet van 
belang. Beslissingen over 
voorstellen van orde neemt 
de commissie terstond 
zonder dat hiervoor een 
minimaal vereist aantal 
commissieleden verplicht 
wordt gesteld (zie artikel 
17). Hetzelfde geldt voor 
besluiten over 
geheimhouding (zie artikel 
20). 

-- Artikel 11 Vaststelling agenda 
1. De agenda wordt bij 

aanvang van een 
vergadering door de 
commissie vastgesteld. 

2. De voorzitter of één van de 
leden van een commissie is 
bevoegd in spoedeisende 
gevallen ter vergadering 
voor te stellen een 
onderwerp aan de agenda 
toe te voegen. De 
commissie beslist of dit 
onderwerp in behandeling 
wordt genomen. 

3. Op voorstel van een lid of 
de voorzitter kan de 
commissie de volgorde van 
behandeling van de 
agendapunten wijzigen. 

4. Op voorstel van een lid of 
de voorzitter kan de 
commissie beslissen over 
één of meer onderdelen 
van een onderwerp 
afzonderlijk te 
beraadslagen.  

In de oude verordening 
ontbrak een 
samenhangende bepaling 
over de werkwijze bij het 
vaststellen van de agenda.  
Het presidium stelt de 
voorlopige agenda vast, de 
commissie de definitieve 
agenda, aansluitend bij de 
agenderende bevoegdheid 
van de commissie.  

Artikel 11 Schriftelijke en telefonische 
advisering/spoedeisende gevallen 
1.Een aan de commissie om advies 
voorgelegde zaak kan, met toestemming van 
de voorzitter, ter schriftelijke advisering aan 
de leden worden toegezonden 

Artikel 17a Schriftelijke 
advisering/spoedeisende 
gevallen 
1. Een aan de commissie om 

advies voorgelegd 
onderwerp kan, met 

In dit artikel is de 
mogelijkheid om de 
commissie schriftelijk om 
advisering te vragen 
behouden. De telefonische 
advisering is geschrapt, nu 
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2.Een commissielid, dat niet binnen een op 
het stuk of in de begeleidende brief 
aangegeven aantal dagen, heeft gereageerd 
wordt geacht niet aan de advisering te 
hebben deelgenomen, hetgeen in gevallen als 
bedoeld, tevens als zodanig op het advies 
wordt genoteerd. 
3.In spoedeisende gevallen kan een aan de 
commissie om advies voorgelegde zaak, met 
toestemming van de voorzitter, telefonisch 
aan de leden om advies worden voorgelegd. 
4.Een besluit kan op de wijze als bedoeld in 
het eerste t/m het derde lid slechts tot stand 
komen wanneer de meerderheid der 
commissie heeft gereageerd of daarover is 
gehoord. 
5.Indien naar het oordeel van de voorzitter, 
aard of aantal van de gemaakte opmerkingen 
daartoe aanleiding geven danwel de 
meerderheid van de leden van de commissie 
daartoe de wens te kennen geeft vindt alsnog 
behandeling plaats in een vergadering der 
commissie. 
6.Van de besluiten, die op de in dit artikel 
vermelde wijze tot stand zijn gekomen, wordt 
tijdens de eerstvolgende vergadering van de 
commissie een lijst uitgereikt. Een lijst wordt 
tevens ter beschikking gesteld aan de 
aanwezige toehoorders voor zover het zaken 
betreft die naar het oordeel van de 
commissie voor openbaarheid geschikt zijn 

toestemming van de 
commissievoorzitter, ter 
schriftelijke advisering aan 
de leden worden 
toegezonden. Stukken 
worden via de website van 
de gemeente ter 
beschikking gesteld. 

2. Een commissielid, dat niet 
binnen een op het stuk of 
in de begeleidende brief 
aangegeven aantal dagen 
heeft gereageerd, wordt 
geacht niet aan de 
advisering te hebben 
deelgenomen, hetgeen in 
gevallen als bedoeld, 
tevens als zodanig op het 
advies wordt genoteerd. 

3. Een advies kan op de wijze 
als bedoeld in het eerste en 
tweede lid slechts tot stand 
komen wanneer de 
meerderheid van de 
commissieleden heeft 
gereageerd. 

4. Indien naar het oordeel van 
de commissievoorzitter, de 
aard of het aantal van de 
gemaakte opmerkingen 
daartoe aanleiding geven 
dan wel de meerderheid 
van de leden van de 
commissie daartoe de wens 
te kennen geeft, vindt 
alsnog behandeling van het 
onderwerp plaats in een 
vergadering van de 
commissie. 

5. Van de adviezen, die op de 
in dit artikel vermelde wijze 
tot stand zijn gekomen, 
wordt tijdens de 
eerstvolgende vergadering 
van de commissie een lijst 
uitgereikt en met de 
bijbehorende stukken op 
de website van de 
gemeente geplaatst voor 
zover het zaken betreft die 
naar het oordeel van de 
commissie voor 
openbaarheid geschikt zijn. 

dit in de praktijk nagenoeg 
niet plaatsvindt. 
Telefonische advisering 
werpt daarbij allerlei vragen 
op met betrekking tot 
bewijslevering of een 
commissielid wel (op de 
juiste wijze) is benaderd en 
in staat is geweest zijn 
advies te geven.  

Artikel 12 Gezamenlijke vergadering 
1.Ingeval van toepassing van artikel 2, vierde 
lid kan het college van burgemeester en 
wethouders verzoeken dat een onderwerp in 
een gezamenlijke vergadering wordt 
behandeld. 

-- Met de geïntroduceerde 
flexibiliteit van overleggen 
(zie de toelichting bij de 
Verordening onder artikel 3) 
zijn deze bepalingen niet 
langer noodzakelijk. Het 
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2.Het presidium beslist over dit verzoek, 
waarbij dit alleen bij uitzondering zal worden 
toegekend. Het presidium roept een 
gezamenlijke vergadering uit, indien zij 
instemt met het verzoek 
3.Het presidium bepaalt wie de vergadering 
voorzit. 
4.Het presidium is belast met de in artikel 10, 
leden 3 en 4 omschreven taken. 

staat de commissies steeds 
vrij om enig ander overleg 
te voeren dat bijdraagt aan 
de taakuitvoering, ook in 
gezamenlijk verband.  

Artikel 13 Bijwonen en deelname vergadering 
door niet leden 
1.Op verzoek van het presidium kunnen de 
voorzitter en leden van de gemeenteraad 
vergaderingen van een commissie, waarvan 
zij geen deel uitmaken, bijwonen; zij hebben 
alsdan in die vergadering een raadgevende 
stem. 
2.De voorzitter is bevoegd ambtenaren der 
gemeente uit te nodigen een vergadering van 
een commissie bij te wonen. Deze 
ambtenaren zijn bevoegd gevraagd en 
ongevraagd feitelijke informatie over de aan 
de orde zijnde onderwerpen te verstrekken. 
Tevens kunnen zij op verzoek van de 
voorzitter van de commissie hun zienswijze 
ten aanzien van zo'n onderwerp geven. De 
ambtenaren hebben het recht het geven van 
hun zienswijze, als hiervoor bedoeld, te 
weigeren. 
3.Het presidium is tevens bevoegd anderen 
uit te nodigen een commissievergadering bij 
te wonen teneinde hun zienswijze ten 
aanzien van een bepaald onderwerp te geven 
en/of inlichtingen te verstrekken. 
4.De voorzitter stelt burgers die bij een 
commissievergadering als toehoorders 
aanwezig zijn, in staat het woord te voeren of 
vragen te stellen over aangelegenheden die 
op de agenda staan aan de in het eerste, 
tweede of derde lid bedoelde personen. De 
voorzitter bepaalt het tijdstip en de duur dat 
dit kan plaatsvinden. 
 

Artikel 15 Spreekrecht burgers 
1. Burgers kunnen in een 

vergadering het woord 
voeren over onderwerpen 
die geagendeerd zijn.  

2. Burgers kunnen bij het 
agendapunt “Spreektijd 
voor belangstellenden” in 
een vergadering eveneens 
het woord voeren over 
onderwerpen die niet op de 
agenda zijn vermeld, doch 
binnen de werkkring van de 
commissie liggen. De 
behandeling van deze 
spreektijd voor 
belangstellenden is in 
beginsel gebonden aan een 
tijdslimiet van 15 minuten. 

3. Degene die van het 
spreekrecht zoals bedoeld 
in het eerste lid dan wel 
tweede lid gebruik wil 
maken, meldt dit binnen 24 
uur voor aanvang van de 
vergadering aan de 
commissiegriffier onder 
vermelding van zijn naam, 
adres en telefoonnummer 
en het onderwerp 
waarover hij het woord 
wenst te voeren. 

4. De commissievoorzitter kan 
besluiten, na hiertoe 
overleg te hebben gevoerd 
met het presidium, dat een 
verzoek om in te spreken 
wordt afgewezen. 

5. De commissievoorzitter 
geeft het woord op 
volgorde van aanmelding, 
tenzij afwijking van die 
volgorde in het belang is 
van de orde van de 
vergadering. 

6. De inspreker voert het 
woord, nadat de 
commissievoorzitter hem 
dit heeft verleend. De 
commissievoorzitter kan de 

In dit artikel zijn 
inhoudelijke wijzigingen 
doorgevoerd, die de praktijk 
van het bieden van 
spreekrecht aan burgers 
verwoorden.  
 
Burgers kunnen zowel 
inspreken bij geagendeerde 
onderwerpen als ten 
aanzien van niet-
geagendeerde 
onderwerpen, mits het 
zaken betreft die binnen de 
werkkring van de commissie 
vallen. In beide gevallen 
moet vooraf worden 
aangemeld dat iemand wil 
komen inspreken.  
 
In het derde lid is aan de 
commissievoorzitter de 
bevoegdheid verleend om 
een verzoek tot het gebruik 
maken van het spreekrecht 
niet te honoreren, na 
afstemming hierover met 
het presidium. Denk dan 
aan gevallen waarbij iemand 
wil inspreken over 
aanhangige gerechtelijke 
procedures, klachten die op 
dat moment in behandeling 
zijn of zaken waar 
geheimhouding op rust. Ook 
onderwerpen waar de 
gemeente niet over gaat of 
waarover al eerder is 
ingesproken zonder dat er 
nieuwe feiten worden 
toegevoegd kunnen van de 
hand worden gewezen.  
 
In lijn met de 
modelverordening zijn 
bepalingen toegevoegd die 
zien op het toelaten van 
toehoorders en pers bij 
commissievergaderingen. 
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deelnemers aan de 
vergadering toestaan aan 
insprekers een korte, 
verhelderende vraag te 
stellen. Er vindt geen 
discussie plaats tussen een 
inspreker en deelnemers 
van de vergadering. 

7. De commissievoorzitter of 
een commissielid kan een 
voorstel voor de 
behandeling van de inbreng 
van de inspreker doen. 

 
Paragraaf 4 Toehoorders en 
pers 
 
Artikel 22 Toehoorders en pers 
1. Toehoorders en 

vertegenwoordigers van de 
pers wonen openbare 
vergaderingen uitsluitend 
bij op de voor hen 
bestemde plaatsen. 

2. Het blijkgeven van tekenen 
van goed- of afkeuring of 
het op andere wijze 
verstoren van de orde is 
hen verboden. 

3. De commissievoorzitter is 
bevoegd, wanneer de orde 
in de vergadering op 
enigerlei wijze door 
toehoorders wordt 
verstoord, deze en zo nodig 
andere toehoorders te 
doen vertrekken. 

4. Hij is bevoegd toehoorders 
die bij herhaling de orde in 
de vergadering verstoren 
voor ten hoogste drie 
maanden de toegang tot de 
vergadering te ontzeggen. 

 
Artikel 23 Geluid- en 
beeldregistraties 
Degenen die van een openbare 
vergadering geluid- of 
beeldregistraties willen maken, 
doen hiervan mededeling aan 
de commissievoorzitter en 
gedragen zich naar diens 
aanwijzingen. 

Opgenomen is de expliciete 
bevoegdheid van de 
commissievoorzitter om 
ordeverstoorders uit de 
vergadering te verwijderen. 
Herhaalde 
orderverstoringen kunnen 
worden gesanctioneerd 
door betrokkene de toegang 
tot de 
commissievergadering te 
ontzeggen voor de duur van 
3 maanden. 

Artikel 14 Advisering en “gewogen” stemmen 
1.De commissies verstrekken adviezen aan 
het college van burgemeester en wethouders 
omtrent aan de orde zijnde onderwerpen. In 
de adviezen komen de standpunten van de in 

Artikel 12 Advies; geen 
stemmingen 
1. Indien de commissie een 

advies aan de raad 
uitbrengt, beslissen de 
leden op voorstel van de 

Een raadscommissie neemt, 
gelet op de wettelijke 
taakstelling, geen besluiten 
maar bereidt de 
besluitvorming in de raad 
voor en overlegt met het 
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de vergadering aanwezige fracties tot 
uitdrukking. 
2.Besluiten over huishoudelijke 
aangelegenheden van de commissie nemen 
de commissies met inachtneming van het 
beginsel "gewogen" stemmen. Indien de 
stemmen staken beslist de voorzitter. 
3.Bij geschil van inzicht of een bepaald 
onderwerp een huishoudelijke 
aangelegenheid van de commissie raakt, 
beslist de voorzitter. 

voorzitter over de inhoud 
van het advies. 

2. Het advies aan de raad 
bevat een advies inzake de 
wijze van agendering van 
het betreffende onderwerp 
of voorstel in de raad (een 
hamerstuk, een hamerstuk 
met stemverklaring of 
bespreekpunt). 

3. De commissie kan 
adviseren dat het voorstel 
nog niet rijp is voor 
besluitvorming in de raad. 

4. In een vergadering vinden 
geen stemmingen plaats, 
met uitzondering van 
stemmingen over 
geheimhouding en met 
betrekking tot de orde. 

college of de burgemeester. 
Dit is alleen anders als er 
besluiten moeten worden 
genomen over 
geheimhouding of 
betreffende de orde van de 
vergadering.  

Artikel 15 Belegging van een nieuwe 
vergadering 
Vervallen 

--  

Artikel 16 Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad 
Voor zover daarvan bij deze verordening niet 
wordt afgeweken, zijn de navolgende 
bepalingen van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen van de raad van 
overeenkomstige toepassing 
1. artikel 2 inzake de taak van de voorzitter; 
2. artikel 11 inzake het ter inzage leggen van 
stukken, beschikbaar stellen van agenda, etc. 
aan publiciteitsmedia en belangstellenden; 
3. artikel 13 inzake verhindering, 
presentielijst en verlaten van de vergadering; 
4. artikel 15, leden 1 en 2 inzake de opening 
van een vergadering; 
5. artikel 20 inzake de spreekregels; 
6. artikel 21 inzake de volgorde van de 
sprekers; 
7. artikel 22 inzake het aantal 
spreektermijnen; 
8. artikel 23 inzake spreektijdverdeling; 
9. artikel 24 inzake handhaving vergaderorde; 
schorsing; 
10. artikel 25 inzake beraadslaging; nadere 
bepalingen; 
11. artikel 26 inzake sluiten beraadslaging, 
stemming en besluit; met dien verstande dat 
in de commissies sprake is van een peiling en 
niet van een stemming; 
12. artikel 35 inzake voorstellen van orde. 

Artikel 13 Volgorde sprekers en 
aantal spreektermijnen 
1. Een commissielid voert het 

woord na het aan de 
commissievoorzitter 
gevraagd en van hem 
verkregen te hebben. 

2. De volgorde van sprekers 
kan worden gewijzigd, 
wanneer een commissielid 
het woord vraagt over een 
ordevoorstel als bedoeld in 
artikel 17. 

3. Beraadslaging over 
onderwerpen of voorstellen 
geschiedt in ten hoogste 
twee termijnen, tenzij de 
commissie anders beslist. 

4. Spreektermijnen worden 
door de 
commissievoorzitter 
afgesloten. 

5. Commissieleden voeren in 
een termijn niet meer dan 
éénmaal het woord over 
hetzelfde onderwerp of 
voorstel. 

6. Bij de bepaling hoeveel 
keer een commissielid over 
hetzelfde onderwerp of 
voorstel het woord heeft 
gevoerd, wordt niet 
meegerekend het spreken 
over een voorstel van orde. 

 

Om en zelfstandige leesbare 
verordening op de 
raadscommissies te hebben 
is niet langer verwezen naar 
bepaalde artikelen in het 
Reglement van Orde voor 
de raad. Bepalingen die voor 
de raadscommissies nodig 
worden geacht zijn in deze 
verordening zelf 
opgenomen. Dit betreft 
onder andere de volgorde 
van sprekers en het aantal 
spreektermijnen.  
 
Ook de spreektijdenregeling 
heeft een uitdrukkelijke 
plaats in de verordening 
gekregen, aansluitend bij de 
wijze waarop dit voor de 
raad is geregeld. 
 
De rol van de 
commissievoorzitter bij de 
handhaving van de orde is 
opgenomen, omdat in de 
Gemeentewet hieromtrent 
een bepaling ontbreekt.  
 
Tenslotte is een artikel 
toegevoegd die ziet op het 
doen van voorstellen van 
orde.  
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Artikel 13a inzake 
spreektijdverdeling 
1. In de vergadering van een 

commissie worden 
spreektijden gehanteerd. 

2. De commissiegriffier houdt 
de spreektijd bij. 

3. Het presidium bepaalt 
hoeveel spreektijd wordt 
toegekend aan fracties 
waarbij wordt uitgegaan 
van een spreektijd die in 
een verhouding 2:1 
rekening houdt met de 
omvang van de fractie. Het 
college krijgt een vaste 
spreektijd. 

4. Het presidium kan 
voorstellen om af te wijken 
van hetgeen in het vierde 
lid is bepaald. 

5. Indien één of meer 
raadsleden van een fractie 
als bedoeld in artikel 7, 
eerste lid van deze 
verordening als 
zelfstandige fractie gaat(n) 
optreden, krijgt zij een 
spreektijd overeenkomstig 
de spreektijd van een 
fractie van gelijke omvang. 

6. Degene van wie de 
spreektijd is verstreken, is 
verplicht zijn rede te 
beëindigen zodra de 
voorzitter dat verzoekt. 
Indien hij of zij daar geen 
gevolg aan geeft is de 
voorzitter bevoegd hem of 
haar het woord te 
ontnemen.  

7. Indien geen spreektijden 
zijn vastgesteld kan de 
voorzitter met het oog op 
de voortgang van de 
vergadering een spreker tot 
spoed en afronding manen, 
en hem of haar indien hij of 
zij daar niet aan voldoet het 
woord ontnemen. 

 
Artikel 16 Handhaving orde en 
schorsing 
1. De commissievoorzitter 

handhaaft de orde in de 
vergadering. 

2. Hij kan de commissie 
voorstellen aan een 
commissielid dat door zijn 



____________________________________ 

Bijlage ‘was/wordt’ tabel bij de Verordening op de raadscommissies gemeente Haarlem 2022 

Was in Algemene commissieverordening Wordt in Verordening 
raadscommissies 2022 

Toelichting 

gedragingen de geregelde 
gang van zaken belemmert 
het verdere verblijf in de 
vergadering te ontzeggen. 
Over het voorstel wordt 
niet beraadslaagd. Na 
aanneming daarvan verlaat 
het commissielid de 
vergadering onmiddellijk. 
Zo nodig doet de 
commissievoorzitter hem 
verwijderen. Bij herhaling 
van zijn gedrag kan het 
commissielid bovendien 
voor ten hoogste drie 
maanden de toegang tot de 
vergadering worden 
ontzegd. 

3. Hij kan ter handhaving van 
de orde de vergadering 
voor een door hem te 
bepalen tijd schorsen en, 
als na de heropening de 
orde opnieuw wordt 
verstoord, de vergadering 
sluiten. 

4. Hij roept sprekers tot de 
orde als deze zich in 
beledigende of 
onbetamelijke 
uitdrukkingen uitlaten, 
afwijken van het in 
behandeling zijnde 
onderwerp, andere 
sprekers herhaaldelijk 
interrumperen, dan wel 
anderszins de orde 
verstoren. Sprekers die 
hieraan geen gevolg geven 
kunnen door hem het 
woord ontnomen worden 
over het aanhangige 
onderwerp. 

 
Artikel 17 Voorstellen van orde 
Commissieleden kunnen tijdens 
een vergadering mondeling een 
voorstel van orde betreffende 
de vergadering doen. De 
commissie beslist hier terstond 
over.  

Artikel 17 Rondvraag voor belangstellenden 
1.Aan het begin van een openbare 
vergadering geeft de voorzitter de in artikel 
13, lid 4, bedoelde toehoorders gelegenheid 
in één instantie opmerkingen te maken en/of 
vragen te stellen over aangelegenheden die 
niet op de agenda zijn vermeld, doch binnen 
de werkkring van de commissie liggen. De 

Artikel 15a Gelegenheid tot 
stellen van mondelinge vragen 
1. Op de avonden van de 

commissievergaderingen is 
er gelegenheid tot het 
stellen van mondelinge 
vragen, tenzij deze niet 
conform het bepaalde in 

Er is een structureel 
moment voor een 
vragen(half)uur apart van de 
vergaderingen van de 
commissies. Deze 
gelegenheid tot het stellen 
van vragen vindt dus plaats 
op de avonden dat de 
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spreektijd per toehoorder bedraagt ten 
hoogste drie minuten. 
2.De behandeling van de in dit artikel 
bedoelde rondvraag voor belangstellenden is 
in beginsel gebonden aan een tijdslimiet van 
15 minuten. De voorzitter kan, eventueel op 
verzoek van de commissie, de tijdsduur 
verlengen met ten hoogste 15 minuten. 

het tweede lid zijn 
aangemeld. 

2. Het raadslid dat een 
mondelinge vraag wil 
stellen, meldt dit, onder 
aanduiding van het 
onderwerp, per e-mail aan. 
De aanmelding moet ten 
minste vierentwintig uur 
voor aanvang van de 
vragengelegenheid bij de 
commissievoorzitters 
worden gedaan. De griffier 
draagt er zorg voor dat de 
vragen zo spoedig mogelijk 
ter kennis van de overige 
raadsleden en de 
collegeleden worden 
gebracht. 

3. De commissievoorzitters 
bepalen de volgorde waarin 
aangemelde onderwerpen 
tijdens de 
vragengelegenheid aan de 
orde worden gesteld. 

4. De commissievoorzitters 
bepalen per onderwerp de 
spreektijd voor de 
vragensteller, voor de 
collegeleden en voor de 
overige raadsleden. 

5. Per onderwerp wordt aan 
de vragensteller het woord 
verleend om één of meer 
vragen aan het college of 
de burgemeester te stellen 
en een toelichting daarop 
te geven. 

6. Na de beantwoording door 
het college of de 
burgemeester krijgt de 
vragensteller desgewenst 
het woord om aan het 
college of de burgemeester 
aanvullende vragen te 
stellen. 

7. Vervolgens kunnen de 
commissievoorzitters aan 
andere raadsleden het 
woord verlenen om hetzij 
aan de vragensteller, hetzij 
aan het college of de 
burgemeester vragen te 
stellen over hetzelfde 
onderwerp. 

8. Tijdens de 
vragengelegenheid zijn 
interrupties niet 
toegestaan. 

commissies vergaderen, dat 
is op dit moment in week 1 
en week 3 in de 
vergadercyclus.  
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Artikel 18 Verslag 
1.Van elke vergadering wordt een beknopt 
verslag gemaakt dat in elk geval vermeldt: 
–de namen van de aanwezige leden; 
–de genomen besluiten en uitgebrachte 
adviezen en, desverlangd, het gevoelen van 
de aanwezige leden die zich tegen een besluit 
of advies hebben verklaard. 
2.Dezelfde gegevens worden vermeld in de 
adviezen en andere stukken die van een 
commissie uitgaan. 
3.Het verslag wordt, nadat het is vastgesteld, 
voor een ieder gepubliceerd. 

Artikel 18 Transcript en beeld- 
of audio-opname; besluitenlijst 
1. Van iedere openbare 

commissievergadering 
wordt een transcript en 
beeld- of audio-opname 
gemaakt.  

2. Het transcript en de beeld- 
en audio-opname worden 
op de website van de 
gemeente bekendgemaakt. 

3. Het transcript wordt 
geagendeerd voor de 
eerstvolgende 
commissievergadering, 
zodat commissieleden 
vragen en opmerkingen 
naar aanleiding daarvan 
kunnen maken. 

4. Van iedere vergadering 
wordt door de 
commissiegriffier een 
besluitenlijst gemaakt 
waarin: 
a. de onderwerpen en 

voorstellen die aan de 
orde zijn geweest 
worden vermeld; 

b. bij de voorstellen het 
advies van de 
commissie over de 
wijze van agendering 
in de raad wordt 
aangegeven; 

c. de tijdens de 
vergadering gemaakte 
afspraken en 
toezeggingen zijn 
genoteerd, alsmede 
eventuele besluiten 
over huishoudelijke 
aangelegenheden 
en/of betreffende de 
orde zijn opgenomen. 

5. De besluitenlijst is de 
dinsdag na de vergadering 
te raadplegen via de 
website van de gemeente. 

Dit artikel is gewijzigd om de 
huidige praktijk van het 
opmaken van een verslag 
van 
commissievergaderingen tot 
uitdrukking te brengen. 
Inmiddels worden beeld- of 
audio-opnames gemaakt en 
wordt een woordelijk 
transcript opgesteld van 
elke vergadering. Ook wordt 
een besluitenlijst 
opgemaakt. Zowel de beeld- 
of audio-opname, als het 
transcript als de 
besluitenlijst worden op de 
gemeentelijke website 
gepubliceerd, en zijn daar 
voor een ieder 
raadpleegbaar. Dit geldt 
uiteraard niet voor besloten 
commissievergaderingen 
(artikel 20 van deze 
verordening). 

Artikel 19 Besloten 
vergadering/geheimhoudingsplicht 
1.De voorzitter kan een besloten vergadering 
bijeenroepen. 
2.De voorzitter kan op verzoek van een vijfde 
van het aantal aanwezige leden, of indien hij 
dit zelf nodig acht, het voorstel doen de 
deuren van de vergadering te sluiten. 
3.De commissie beslist of met gesloten 
deuren zal worden vergaderd. 

Artikel 19 Toepassing 
verordening op besloten 
vergaderingen 
Op besloten vergaderingen is 
deze verordening van 
overeenkomstige toepassing 
voor zover dat niet strijdig is 
met het besloten karakter van 
de vergadering. 
 

In deze artikelen zijn 
tekstuele wijzigingen 
doorgevoerd, maar die zijn 
niet inhoudelijk van aard.  
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4.Een besluit als genoemd in het derde lid 
wordt slechts genomen, indien de belangen 
die met het sluiten van de deuren worden 
gediend zwaarder wegen dan het beginsel 
van de openbaarheid van de vergadering 
5.Ingevolge artikel 25 Gemeentewet, juncto 
artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur, kan 
geheimhouding worden opgelegd omtrent de 
inhoud van in besloten vergadering te 
behandelen stukken alsmede het in die 
vergadering besprokene. De geheimhouding 
kan worden opgelegd aan hen die bij de 
vergadering aanwezig zijn, of kennis dragen 
van het aldaar behandelde 
6.De in het vierde lid bedoelde 
geheimhouding kan door een commissie, 
respectievelijk het college van burgemeester 
en wethouders of de voorzitter van de 
commissie worden opgelegd. 
7.Het bepaalde in artikel 10, lid 2 (voor wat 
betreft de daar genoemde termijn), 10, lid 3, 
15, lid 1 (voor wat betreft de daar genoemde 
termijn, die in dit geval tenminste vier en 
twintig uren dient te zijn), 15, lid 2 en 17, lid 4 
is niet van toepassing op besloten 
vergaderingen. 
8.De commissies zijn bevoegd ambtenaren in 
dienst der gemeente uit te nodigen haar 
besloten vergadering bij te wonen en alsdan 
van hen inlichtingen, hun dienst betreffende, 
te vorderen. 
9.De commissies zijn bevoegd in besloten 
kring op de in uitvoering zijnde werken 
inlichtingen van het daarbij werkzame 
personeel te vorderen 
10.Van besloten vergaderingen wordt op 
dezelfde wijze als is bepaald in artikel 18 een 
afzonderlijk verslag opgemaakt dat, zolang de 
geheimhouding duurt, niet ter inzage wordt 
gelegd. 

Artikel 19a Besloten 
vergadering 
1. De voorzitter kan een 

besloten vergadering 
bijeenroepen. 

2. De voorzitter kan op 
verzoek van een vijfde van 
het aantal aanwezige leden, 
of indien hij dit zelf nodig 
acht, het voorstel doen de 
deuren van de vergadering 
te sluiten. 

3. De commissie beslist of met 
gesloten deuren zal worden 
vergaderd. 

4. Het bepaalde in artikel 8, 
eerste lid, is niet van 
toepassing op besloten 
vergaderingen. 

 
Artikel 20 Transcript besloten 
vergadering 
1. Transcripten van besloten 

vergaderingen worden niet 
verspreid, maar uitsluitend 
aan commissieleden 
digitaal en beveiligd ter 
beschikking gesteld door de 
commissiegriffier. 

2. In het openbare gedeelte 
van de vergadering van de 
commissie wordt ten 
aanzien van het transcript 
van de besloten 
vergadering 
geheimhouding op grond 
van de wet opgelegd.  

 
Artikel 21 Opheffing 
geheimhouding 
Als de raad voornemens is de 
geheimhouding op te heffen, 
wordt, als de raadscommissie 
die geheimhouding heeft 
opgelegd daarom verzoekt, 
daarover in een besloten 
vergadering met de 
raadscommissie overleg 
gevoerd. 

Artikel 20 Geldelijke vergoeding 
Vervallen 

--- De geldelijke vergoeding 
van commissieleden is 
intussen in een separate 
verordening geregeld.  

Hoofdstuk II Bijzondere bepalingen --  

Artikel 21 
Ingesteld worden de volgende commissies op 
grond van artikel 82, eerste lid Gemeentewet: 
1. commissie Bestuur; 
 

Artikel 2 Instelling commissies  
1. De raad bepaalt of en 

hoeveel commissie worden 
ingesteld, alsmede de 
verdeling van de 

Op dit moment zijn er vier 
raadscommissies. Die 
worden in dit artikel 
benoemd, met daarbij hun 
taakvelden.  
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2. commissie Samenleving; 
 
3. commissie Ontwikkeling; 
 
4. commissie Beheer. 
 

onderwerpen over 
commissies.  

2. Behoudens een ander 
besluit van de raad, is er 
een: 
a. commissie Bestuur, 

waarvan de 
werkzaamheden de 
volgende 
onderwerpen 
betreffen: 

1e burger, bestuur en 
veiligheid; 

2e algemene 
dekkingsmiddelen en 
overhead; 
b. commissie Beheer, 

waarvan de 
werkzaamheden de 
volgende 
onderwerpen 
betreffen: 

1e bereikbaarheid en 
mobiliteit; 

2e beheer en 
onderhoud; 
c. commissie 

Ontwikkeling, 
waarvan de 
werkzaamheden de 
volgende 
onderwerpen 
betreffen: 

 1e duurzame stedelijke 
vernieuwing; 
d. commissie 

Samenleving, waarvan 
de werkzaamheden de 
volgende 
onderwerpen 
betreffen: 

1e ondersteuning en 
zorg; 

2e maatschappelijke 
participatie; 

3e werk, inkomen en 
schulden. 

 
Het staat de raad vrij om 
geen of andere commissies 
in te stellen. Dat komt tot 
uitdrukking in het eerste lid. 
 
Andere commissies dan 
raadscommissies 
(bijvoorbeeld 
bestuurscommissies als 
bedoeld in artikel 83 van de 
Gemeentewet of bepaalde 
adviescommissies op grond 
van artikel 84 van de 
Gemeentewet) kennen 
inmiddels hun eigen 
instellingsverordening en 
vallen niet langer onder het 
bereik van deze verordening 
op de raadscommissies.  

Artikel 22 Commissie Onderzoek 
Gemeenterekening 
Vervallen. 

--  

Hoofdstuk III Bijzondere commissies ex 
artikel 91, eerste lid 

--  

Artikel 23 Commissie Beroep- en 
Bezwaarschriften/de commissie Klachten 
Inspraak 
Ingesteld worden de volgende overige 
commissies op grond van artikel 82, eerste lid 
Gemeentewet: 

-- Zie hiervoor de toelichting 
bij artikel 2. 
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1. commissie Beroep- en Bezwaarschriften als 
bedoeld in de Verordening op de behandeling 
van bezwaar- en beroepschriften; 
2. commissie Klachten Inspraak als bedoeld in 
de Verordening op de behandeling van 
bezwaar- en beroepschriften. 

Artikel 23a Commissie Bouwzaken 
Vervallen. 

-- Idem. 

Artikel 24 Overgangsbepaling 
Voor zover daarvan niet bij verordening is 
afgeweken, zijn de bepalingen van hoofdstuk 
I op de in artikel 23 genoemde commissies 
van overeenkomstige toepassing. 

-- Idem. 

Hoofdstuk IV Commissies ex artikel 83 en 84 
der Gemeentewet 

--  

Artikel 25 Overige door de raad ingestelde 
commissies 
1.Op de overige door de raad in te stellen 
commissies zijn de navolgende bepalingen 
van toepassing voor zover de raad daarvoor 
geen afzonderlijke verordening vaststelt of 
heeft vastgesteld. 
2.De benoeming van de leden geschiedt 
conform het bepaalde in artikel 83 lid 1 en 
artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet. 
3.De voorzitter wordt door en uit de leden 
gekozen, tenzij de raad de benoeming aan 
zich wenst te houden. 
4.De eerste vergadering heeft, indien 
mogelijk, plaats binnen 14 dagen nadat de 
commissie is ingesteld. 
5.De vergaderingen van de commissies zijn 
openbaar tenzij de raad anders beslist of de 
commissie daaromtrent heeft beslist dat over 
een bepaald agendapunt of een nauwkeurig 
omschreven soort zaken in een besloten 
vergadering zal worden beraadslaagd of 
besloten. 
6.De artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 en 
20 van hoofdstuk I zijn op de in dit artikel 
bedoelde commissies van overeenkomstige 
toepassing. 
7.Een commissie wordt door de raad 
ontbonden zodra zij haar taak heeft vervuld. 

-- Idem. 

Artikel 25a Rekenkamercommissie 
Op grond van artikel 81a Gemeentewet 
wordt de Rekenkamercommissie ingesteld. 
De taken, bevoegdheden en werkwijze van de 
commissie worden geregeld in de 
Verordening Rekenkamercommissie. 

-- Idem. 

Hoofdstuk V Commissies van advies ex 
artikel 92 der Gemeentewet 

--  

Artikel 26 Door het college van burgemeester 
en wethouders, onderscheidenlijk de 
burgemeester ingestelde adviescommissies 
Vervallen. 

-- Idem. 

 Hoofdstuk 3 Slotbepalingen  

Artikel 27 In werking treden Artikel 24 Intrekken oude 
verordening 

Deze bepalingen spreken 
voor zichzelf. 
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1.De aldus gewijzigde verordening treedt in 
werking de dag na de bekendmaking ervan. 
2.Op dat tijdstip vervalt de verordening 
Algemene Commissieverordening zoals 
inwerking getreden op 17 februari 2017. 

De ‘Algemene 
Commissieverordening’ zoals 
laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van de raad van 15 maart 2018 
en in werking getreden op 17 
april 2018, wordt ingetrokken. 
 
Artikel 25 Inwerkingtreding en 
citeertitel 
1. Deze verordening treedt in 

werking op de dag na die 
van bekendmaking. 

2. Deze verordening wordt 
aan gehaald als: 
‘Verordening op de 
raadscommissies gemeente 
Haarlem 2022’. 

 


