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Onderwerp: Technische aanpassingen Reglement van Orde voor de vergaderingen 

van de gemeenteraad van Haarlem.   

Reg.nummer:2016/489562 

 

1. Inleiding 

Vooruitlopend op het werk dat gedaan zal worden door de commissie ‘Werkwijzen 

raad’ en de daaruit mogelijk volgende aanpassingen van de interne regelgeving van 

de Haarlemse Raad worden nu enkele technische aanpassingen van het Reglement 

van Orde voorgesteld.  

 

Technisch omdat het hier wijzigingen betreft die worden ingegeven door: 

 wetswijzigingen; 

 aanpassingen in het Model RvO van de VNG die ook voor Haarlem 

relevant zijn; 

 aanpassingen van teksten die over rechten/gewoontes gaan die al in de 

praktijk van de vergaderingen waren doorgevoerd; 

 de digitalisering; 

 schrappen van achterhaalde teksten/toelichtingen.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het raadspresidium stelt de raad voor: 

 

 het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 

Haarlem te wijzigen overeenkomstig de tekst van bijlage 1 behorende bij 

dit raadsstuk; 

  het gewijzigde Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 

gemeenteraad van Haarlem de dag na de bekendmaking ervan inwerking te 

laten treden. 

 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Een aangepast Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 

van Haarlem in lijn met de (recente) ontwikkelingen. 

 

4. Argumenten 

 

De betreffende wetswijziging waarvan hierboven sprake is, betreft aanpassing van 

de artikelen 35, eerste lid, en 49 van de Gemeentewet. Deze zijn per 1 februari 2016 

aangepast. Deze aanpassing was nog niet in het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem verwerkt. 

 

De aanpassingen in het model Reglement van Orde zoals door de VNG opgesteld 

zijn bekend gemaakt in een brief van de VNG dd. 29 juni 2016 inzake ‘Wijziging 

model RvO voor de raad en model Commissieverordening’. Deze wijziging was 

nog niet in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 

van Haarlem verwerkt. 

 

Raadsstuk 
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Het schrappen van achterhaalde teksten/toelichtingen betrof vooral teksten die 

bijvoorbeeld nog verwezen naar de invoering van het dualisme, nu zo’n 14,5 jaar 

geleden. 

 

 

5. Kanttekeningen 

Deze technische aanpassingen lopen vooruit op het werk van de recent ingesteld 

commissie “Werkwijzen raad’.  

Het werk dat deze commissie zal verrichten zal naar alle waarschijnlijkheid leiden 

tot (verdere) aanpassingen van het Reglement.  

 

 

 

6. Uitvoering 

Deze wijziging treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking. 

 

 

 

7. Bijlagen 

Er zijn twee bijlagen aan dit raadsstuk toegevoegd. 

 

Bijlage 1 bevat de tekst van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 

gemeenteraad van Haarlem zoals die zou luiden na invoering van deze technische  

aanpassingen. 

 

Bijlage 2 is een document waarin met ‘wijzigingen bijhouden’ is aangegeven wat er 

dan aan de tekst gewijzigd wordt ten opzichte van de eerdere versie van het 

Reglement, zoals deze geldt sinds 21 september 2012.  

 

 

Het raadspresidium 



 3 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het raadspresidium  

 

Besluit: 

 

 het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 

Haarlem te wijzigen overeenkomstig de tekst van bijlage 1 behorende bij 

dit raadsstuk; 

  het gewijzigde Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 

gemeenteraad van Haarlem de dag na de bekendmaking ervan inwerking te 

laten treden. 

 

 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

 

 

 

 

De griffier    De voorzitter 

 


