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VOORSTEL
1. De Verordening op de raadscommissies Zeist 2003 aan te passen door vaststelling van de Verordening op
de raadscommissies Zeist 2008.
2. Het Reglement van Orde voor De Inloop vast te stellen.
3. De Regeling fractieassistentie gewijzigd vast te stellen.

BESLUIT RAAD
12 februari 2008
Geamendeerd vastgesteld, met toevoeging van artikel 12.A in de Verordening op de raadscommissies en
aantekening dat de fracties van VVD en CDA tegen uitbreiding van de Regeling Fractieassistentie zijn.
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ONDERWERP
Aanpassing regelgeving aan nieuwe vergaderwijze.
VOORSTEL
* 1. De Verordening op de raadscommissies Zeist 2003 aan te passen door vaststelling van de Verordening
op de raadscommissies Zeist 2008.
2. Het Reglement van Orde voor De Inloop vast te stellen.
* 3. De Regeling fractieassistentie gewijzigd vast te stellen.
INLEIDING
In september 2006 is uw raad bij wijze van proef gestart met een nieuwe wijze van vergaderen. Op 10 juli
2007 heeft u op basis van een evaluatie besloten de nieuwe vergaderwijze voor de gemeenteraad – met enige
aanpassingen - te continueren. De regelgeving moet op deze nieuwe werkwijze worden aangepast, wat vooral
gevolgen heeft voor de Verordening op de raadscommissies.
Bij de aanpassingen is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
1. Zoals opgenomen in het raadsvoorstel van 10 juli 2007 wordt om juridische redenen de
commissiestructuur formeel in stand gehouden (zie ook onder kanttekeningen)
2. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige verordening, omdat deze gebaseerd is op de
modelverordening van de VNG
3. Het Debat wordt aangemerkt als commissievergadering en niet als raadsvergadering. Dit omdat anders
geen parallel debat mogelijk is.
4. De burgemeester kan gespreksleider zijn van De Ronde tafel / Het debat (ingevolgde de Gemeentewet
kan hij geen voorzitter zijn van een raadscommissie).
5. Het Informeel Overleg met het college wordt aangemerkt als een vorm van werkoverleg en maakt geen
deel uit van raads- of commissievergadering
6. De Inloop wordt geregeld in een apart Reglement van Orde voor De Inloop.
Los van de aanpassingen aan de Verordening op de Raadscommissies 2003 in verband met de nieuwe
vergaderwijze behoeft ook de Regeling fractieassistentie wijziging. Deze wijziging heeft betrekking op de
beëindiginggronden en de consequentie verwerking van de dualisering. Bij deze verordening ligt bovendien
nog een keuzemogelijkheid voor (zie hierna).

*
*

Regeling fractieassistentie
Door diverse partijen is aangegeven dat benoeming van fractieassistenten vanaf de kieslijst – zoals
opgenomen in de huidige regeling - tot problemen kan leiden. Naarmate de verkiezingen langer geleden zijn
kan het aantal daadwerkelijk beschikbare personen afnemen, waardoor het moeilijk wordt om de
fractieassistentie op peil te houden. Dit probleem speelt vooral bij de kleinere partijen en klemt des te meer
doordat uw raad besloten heeft dat Ronde Tafel en Debat vergaderingen van de commissies in 3
parallelsessies kunnen worden gehouden. Begrijpelijk dat vooral de kleinere fracties de fractieassistenten hard
nodig hebben om deze vergaderingen bij te kunnen wonen. Verruiming van de benoembaarheid van
fractieassistenten kan hiervoor een oplossing bieden. GroenLinks heeft hiertoe eerder zonder succes een
initiatiefvoorstel en motie ingediend.
Op basis van de uitkomst van Het Debat over dit voorstel op 29 januari is de verruiming van de
benoembaarheid van fractieassistenten opgenomen in de voorliggende Regeling.
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Overwegingen
Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat fractieassistenten van de kieslijst afkomstig moeten zijn. Benoeming
vanaf de kieslijst heeft wel het voordeel dat duidelijk is dat betrokkene door de betreffende partij wordt gezien
als een geschikte kandidaat voor het raadslidmaatschap. Het wegvallen van dit voordeel door benoeming ook
van buiten de kieslijst mogelijk te maken kan worden opgevangen door het partijbestuur te betrekken bij de
voordracht tot fractieassistent. Een dergelijke bepaling is opgenomen in artikel 2b.
Doel van het voorstel
Door middel van aanpassing van de Verordening op de raadscommissies 2003 en het vaststellen van
het Reglement van Orde voor De Inloop de nieuwe werkwijze van de raad formaliseren. Door
aanpassing van de Regeling fractieassistentie deze te actualiseren en te verruimen.
ARGUMENTEN
1.1 Aanpassing van de regelingen aan de nieuwe werkwijze is formeel noodzakelijk.
Bij de start van het experiment met een nieuwe werkwijze heeft uw raad besloten dat de artikelen uit de
regelingen die hiermee in strijd waren tijdelijk buiten toepassing blijven. Na evaluatie zullen de regelingen
worden aangepast. Nu in juli een besluit is genomen over de continuering van de nieuwe werkwijze is het
zaak deze formeel te regelen.
1.2 De aanpassingen maken flexibiliteit mogelijk.
Bij de uitwerking is er voor gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige regelgeving en alleen
waar noodzakelijk hiervan af te wijken. Op deze manier wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de
modelverordening van de VNG, die ten grondslag heeft gelegen aan de huidige, aan te passen, regeling.
Daarbij is de tekst ook zodanig gekozen dat een eventuele aanpassingen aan de manier van vergaderen
mogelijk zijn, zonder de regelingen opnieuw aan te moeten passen.
*
*
*
*
*
*
*

2. De Inloop is geen commissieonderdeel
De Inloop is niet gericht op advies aan de raad of het voeren van overleg met het college (de taken van
een raadscommissie). Daarom wordt De Inloop geregeld in een apart Reglement van Orde. De Inloop is
in feite een gezamenlijk fractiespreekuur.
3. Aanpassing van de Regeling Fractieassistentie lost een knelpunt op
Deze regeling dient sowieso te worden geactualiseerd. Het door kleinere fracties gesignaleerde knelpunt
m.b.t. geschikte kandidaten voor het fractieassistentschap, wordt door de voorgestelde uitbreiding
opgelost.

KANTTEKENINGEN
Het handhaven van de commissies doet gekunsteld aan.
De expliciete en soms gedetailleerde bepalingen die in de Gemeentewet zijn opgenomen over commissies zijn
eigenlijk te knellend voor de nieuwe wijze van vergaderen. Een Reglement dat niet uitgaat van die
commissiestructuur past beter bij de praktijk. In reactie op een regeling van de gemeente Purmerend waarin
zogenaamde (raads)fora werden ingesteld heeft de minister van BZK echter uitgesproken dat de wetgever
heeft beoogd hiermee een uitputtende regeling te treffen. Dat betekent dat de voorbereiding van
raadsvergaderingen alleen kan worden gedaan door raadscommissies als bedoeld in artikel 82 van de
gemeentewet. Met de voorgestelde wijzigingen blijven de raadscommissies in stand en wordt de nieuwe
werkwijze ingebed in het commissiestelsel.

FINANCIËLE TOELICHTING
De aanpassing van de regelingen aan de feitelijke situatie heeft geen financiële consequenties. De uitbreiding
van de doelgroep voor het fractieassistentschap kan financiële consequenties hebben, omdat hiermee iedere
fractie blijvend in staat is 2 fractieassistenten te benoemen. Hiervoor zijn middelen opgenomen in de
begroting.
JURIDISCHE ASPECTEN
Zoals onder de kanttekeningen aangegeven passen de wijzigingen binnen de mogelijkheden van
de wet.
UITVOERING
Geen bijzonderheden
Planning
Geen bijzonderheden
Communicatie en Informatie en Automatisering
Na besluit zal op gebruikelijke wijze melding worden gemaakt van de aanpassing van de regelingen.
Bijlagen
- Verordening op de Raadscommissies Zeist 2008
- Reglement van Orde voor De Inloop
- Regeling fractieassistentie

Het Presidium,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad,
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Besluit:

1. De Verordening op de raadscommissies Zeist 2008 vast te stellen met toevoeging van artikel 12.A en te
bepalen dat met ingang van de datum inwerkingtreding de Verordening op de raadscommissies Zeist 2003
is ingetrokken
2. Het Reglement van Orde voor De Inloop vast te stellen.
3. De Regeling fractieassistentie gewijzigd vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2008.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

