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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
Langedijk 2019 vast te stellen;
de Verordening op de fora Langedijk 2019 vast te stellen.

Inleiding
Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad Langedijk in Waarland op 12 januari 2019 zijn een
aantal beslissingen genomen over de vergaderwijze van de gemeenteraad van Langedijk. De
aanwezige raadsleden hebben toen tevens besloten het Reglement van Orde (RvO) hierop aan te
passen, technische onvolkomenheden in het huidige RvO te herstellen en gewenste aanpassingen
aan het RvO door te voeren. Beoogd wordt om dit nieuwe RvO gelijktijdig in te laten gaan met de
verhuizing naar De Binding i.v.m. de technische faciliteiten voor video-uitzending en -opname.
Voor het opstellen van het nieuwe RvO is gebruik gemaakt van de modellen van de VNG:
‘Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018’
‘Model Verordening op de raadscommissies 2018’.
Uiteraard zijn deze aangepast aan de gebruiken en wensen van de gemeenteraad van Langedijk.
Beoogd resultaat
Te komen tot een geactualiseerd Reglement van Orde dat voldoet aan de gebruiken en wensen van
de gemeenteraad van Langedijk.
Argumenten
1.1 Met het nieuwe Reglement van Orde wordt invulling gegeven aan de wensen en de genomen
beslissingen van de Langedijker gemeenteraad.
Tijdens de bijeenkomst in Waarland op 12 januari 2019 hebben de aanwezige raadsleden het
volgende besloten: het uitzenden van de vergaderingen van forum en raad in zowel audio als video.
Daarnaast zijn de leden van de werkgroep vergaderwijze en de leden van het presidium in de
gelegenheid gesteld om hun wensen voor een nieuw RvO kenbaar te maken.
2.1 Met de nieuwe Verordening op de fora wordt invulling gegeven aan de wensen en de genomen
beslissingen van de Langedijker gemeenteraad.
Tijdens de bijeenkomst in Waarland op 12 januari 2019 hebben de aanwezige raadsleden het
volgende besloten:
a. Het maximum aantal fractieleden dat aan een forum kan deelnemen, wordt losgelaten. Het
maximum aantal fractieleden dat aan tafel zit, blijft maximaal twee per fractie.
b. Het uitzenden van de vergaderingen van forum en raad in zowel audio als video. In De
Binding zal daartoe overgegaan worden tot het aanbrengen van videoregistratie bij zowel fora
als raad.
Daarnaast zijn de leden van de werkgroep vergaderwijze en de leden van het presidium in de
gelegenheid gesteld om hun wensen voor een nieuw RvO kenbaar te maken.
Kanttekeningen

Niet van toepassing.
Communicatie
Het nieuwe Reglement van Orde zal op de website van de gemeenteraad op een goed vindbare
plaats opgenomen worden en deze wordt als officiële bekendmaking gepubliceerd.
Participatie (Interactief werken)
Er heeft geen participatie plaatsgevonden, naast het betrekken van het presidium en de werkgroep
vergaderwijze.
Financiën
Er zijn geen financiële aspecten aan dit besluit verbonden.
Vervolgstappen
Na twee jaar, in 2021, zal dit nieuwe Reglement van Orde geëvalueerd worden.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk
2019;
Verordening op de fora Langedijk 2019.

Bijlagen ter informatie
Reactie op RvO-opmerkingen van het presidium.

Griffie van Langedijk,
drs. G.J. de Graaf
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:
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9
Reglement van Orde van de raad van Langedijk 2019

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van het presidium van 14 juni 2019, nummer 67;

b e s l u i t:
1.
2.

het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
Langedijk 2019 vast te stellen;
de Verordening op de fora Langedijk 2019 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2019.
de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier
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