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De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het Presidium, 

 

Besluit: 

 

 

 De Algemene Commissieverordening voor de vergaderingen van de 

commissies van de gemeenteraad van Haarlem te wijzigen overeenkomstig 

de tekst van bijlage 1 behorende bij dit raadsstuk en hiermee een nieuwe 

regeling vast te stellen; 

 De gewijzigde Algemene Commissieverordening voor de vergaderingen 

van de commissies van de gemeenteraad van Haarlem de dag na de 

bekendmaking ervan inwerking te laten treden; 

 De Algemene Commissieverordening met als datum van inwerkingtreding 

17 februari 2017, in te trekken. 

 

 

 

griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Eind 2016 heeft de raad de Commissie Werkwijzen Raad (CWR) ingesteld. De CWR heeft 

voor het zomerreces 2017 haar werkzaamheden afgerond met de oplevering van advisering 

aan de raad over de eigen werkwijzen. In de advisering is op onderdelen een aantal 



 

 

 

 

 

 

voorstellen gedaan tot nieuwe werkwijzen of tot aanpassing van bestaande werkwijzen. Daar 

zijn ook enkele voorstellen bij tot aanpassing van de Algemene Commissieverordening van 

de gemeenteraad. De gehele Advisering van de CWR is op 6 juli 2017 besproken in de 

commissie Bestuur. Het presidium legt nu in uitgewerkte vorm de wijzigingen van de 

Algemene Commissieverordening aan de raad voor. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het Presidium stelt de raad voor: 

 

 De Algemene Commissieverordening voor de vergaderingen van de commissies van 

de gemeenteraad van Haarlem te wijzigen overeenkomstig de tekst van bijlage 1 

behorende bij dit raadsstuk en hiermee een nieuwe regeling vast te stellen; 

 De gewijzigde Algemene Commissieverordening voor de vergaderingen van de 

commissies van de gemeenteraad van Haarlem de dag na de bekendmaking ervan 

inwerking te laten treden; 

 De Algemene Commissieverordening met als datum van inwerkingtreding 17 

februari 2017, in te trekken. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een soepel functionerende raad ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige besluitvorming.  

 

4. Argumenten 

De raad kent verschillende werkwijzen die  al dan niet vastgelegd zijn in de 

reglementen. Procedures dienen te staan voor stabiliteit van het raads-functioneren. 

De raad en zijn omgeving zijn gebaat bij een betrouwbare set procedures. De 

voorgestelde aanpassingen van de Algemene Commissieverordening  komen voort uit 

de dagelijkse (vergader-)praktijk van de commissies en hebben tot doel het 

actualiseren en/of aanscherpen van de bestaande werkwijzen van de raad.   
 

6. Uitvoering 

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

 

7. Bijlagen 

Er is één bijlage aan dit raadsstuk toegevoegd. 

 

Bijlage 1 bevat de tekst van de Algemene Commissieverordening voor de vergaderingen van 

de commissies van de gemeenteraad van Haarlem zoals deze  zou luiden na invoering van de 

aanpassingen. 

 


