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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De wijziging van het Reglement van Orde, artikel 20 lid 1 vast te stellen. 
2. De wijziging van de Verordening op de werksessies, artikel 1, lid h en lid i, artikel 4 lid 6 en artikel 17 

vast te stellen.  
 
 
Samenvatting 
 
 
Er zijn drie aanleidingen om enkele wijzigingen aan te brengen in het Reglement van Orde en de 
Verordening op de Werksessies: 
1. De overgang naar de digitale verslaglegging in werksessies en raad. 
2. Enkele afgesproken verduidelijkingen in de werkwijze bij de werksessies. 
3. De wens tot meer duidelijkheid over het spreken in de raad. 
 
 
 
 
Bijlagen 
Raadsbesluiten (2) 

Pagina 1 van 2 

mailto:jelle.hekman@stichtsevecht.nl


Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 2 van 2 

 
Digitale verslaglegging en besluitenlijst 
Bij het project Digitalisering Raadsstukken heeft de raad besloten de uitgebreide schriftelijke 
verslaglegging te vervangen door een digitaal geluidsverslag. Het digitale geluidsverslag is leidend voor 
hetgeen in de vergadering gezegd is. De verslagen van de gemeenteraad en de werksessies komen 
daarmee te vervallen. Er worden wel besluitenlijsten opgesteld en door de werksessie en gemeenteraad 
vastgesteld. Dit is de minimumvereiste die voor de gemeenteraad is vastgelegd in de Gemeentewet 
(artikel 23, lid 5).  
 
Verduidelijking werkwijze werksessies 
Bij de evaluatie van het vergadermodel heeft de raad op 24 april 2012 een aantal verbetervoorstellen 
vastgesteld. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen in de Verordening op de werksessies. Daarna is 
gebleken dat er behoefte is aan verduidelijking van de afspraken over de informatieve werksessies en de 
werkconferenties van de raad. Voorgesteld wordt om deze begrippen nu in de verordening toe te voegen 
en de werkwijze te beschrijven in de verordening. 
 
Spreken in de raad 
In het Seniorenconvent van 13 februari 2013 is de wens naar voren gekomen om bij bespreekstukken 
vaker in de eerste termijn met spreektijd van 3 minuten te gaan werken. Dit betekent niet dat daarna het 
debat wordt beperkt. Deze mogelijkheid is eerder al opgenomen in het Reglement van Orde (artikel 23). 
Het presidium zal bij het opstellen van de agenda vaker spreektijd opnemen. 
 
Raadsbesluiten 
De wijzigingen van het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht 2011 en de 
Verordening op de Werksessies Gemeente Stichtse Vecht 2011 zijn opgenomen in de bijgevoegde 
raadsbesluiten (2).  
 
 
4 maart 2013 
 
De griffier De voorzitter 
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