Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 11.
Voorstel tot wijziging van de Verordening op de
vergadering en organisatie van de
werkzaamheden van de gemeenteraad van
Aalten 2013.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt de Verordening op de vergadering en organisatie van de werkzaamheden van de
gemeenteraad van Aalten 2013 (hierna te noemen “de verordening”) te wijzigen.
Inleiding
In verband met een wijziging van de Gemeentewet dient “de verordening” te worden aangepast.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Gemeentewet.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Op 1 februari 2016 zijn enkele wijzigingen van de Gemeentewet in werking getreden. Een van de
wijzigingen van de Gemeentewet betreft de wijziging van artikel 147a (initiatiefvoorstellen).
Uit de nieuw aan de Gemeentewet toegevoegde vierde lid van artikel 147a volgt dat de
gemeenteraad geen besluit mag nemen over een initiatiefvoorstel dan nadat het college in de
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Het college
moet daarvoor een redelijke termijn krijgen.
Dit betekent dat artikel 8.4 (initiatiefvoorstellen) van “de verordening” moet worden aangepast. In het
bijgevoegde ontwerp-besluit is de huidige en nieuwe tekst van dit artikel weergegeven. In het nieuwe
artikel 8.4 is opgenomen dat het college vier weken de gelegenheid krijgt om zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken. Na afloop van deze termijn plaats de agendacommissie het
initiatiefvoorstel op de agenda van de gemeenteraad en het rondetafelgesprek.
Tevens wordt gebruik gemaakt om het besluit van de Agendacommissie van 24 augustus 2015 in “de
verordening” te verwerken.
In deze vergadering heeft de Agendacommissie bepaald dat, wanneer één lid van het
rondetafelgesprek verzoekt om een onderwerp als bespreekstuk in de raad te behandelen, dit
verzoek wordt gehonoreerd. Deze aanpassing is nog niet verwerkt in “de verordening”. Voorgesteld
wordt om lid 10 van artikel 6.7. te wijzigen en artikel 6.7. lid 11 te laten vervallen. Voor de huidige en
nieuwe tekst van artikel 6.7. lid 10 wordt verwezen naar het raadsbesluit.
Alternatieve beleidskeuzes
-Financiële consequenties
Geen.
Participatie en Communicatie
Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen wordt het raadsbesluit gepubliceerd.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
--

Bijlagen
• Ontwerp-raadsbesluit.

Aalten, 22 augustus 2016

De Agendacommissie

G. Berghoef
Burgemeester

M.A.J.B. Fiering
Griffier

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van de Agendacommissie d.d. 23 augustus 2016;

gelet op het bepaalde in de Gemeentwet;

BESLUIT

de verordening op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad
van Aalten 2013 als te wijzigen:
a. Artikel 8.4. wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst
Artikel 8.4 Initiatiefvoorstel
1. Ieder lid van de raad kan een initiatiefvoorstel
indienen.
2. Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling
genomen te kunnen worden schriftelijk bij de
voorzitter worden ingediend.
3. De agendacommissie plaats het voorstel op
de concept-agenda van de
raadsvergadering. Ter voorbereiding daarvan
wordt het voorstel geagendeerd voor het
eerste rondetafelgesprek, tenzij de agenda
hiervoor reeds is verzonden. In dat laatste
geval wordt het voorstel op de agenda van
het daarop volgende rondetafelgesprek
geplaatst.
4. Op een spoedeisend initiatiefvoorstel,
inhoudende het ontslag van een wethouder
of een onderwerp dat geen uitstel duldt, zijn
de bepalingen in dit artikel niet van
toepassing. Een dergelijk voorstel kan na
instemming van de raad terstond aan de
agenda worden toegevoegd.

Nieuwe tekst
Artikel 8.4. Initiatiefvoorstel
1. Ieder lid van de raad kan een initiatiefvoorstel
indienen.
2. Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling
genomen te kunnen worden schriftelijk bij de
voorzitter worden ingediend.
3. De voorzitter brengt een ingediend voorstel
zo spoedig mogelijk ter kennis van het
college en de gemeenteraad.
4. Het college kan binnen 4 weken nadat het ter
kennis is gesteld van een initiatiefvoorstel
schriftelijk wensen en bedenkingen met
betrekking tot het voorstel ter kennis van de
gemeenteraad brengen.
5. Het initiatiefvoorstel wordt- nadat het college
schriftelijk wensen en bedenkingen ter kennis
van de raad heeft gebracht of kenbaar heeft
gemaakt hiertoe niet te zullen overgaan, dan
wel nadat de in het vierde lid gestelde termijn
is verlopen - door de agendacommissie
geplaatst op de voorlopige agenda van de
raadsvergadering. Ter voorbereiding daarvan
wordt het voorstel geagendeerd voor het
rondetafelgesprek.
6. Op een spoedeisend initiatiefvoorstel,
inhoudende het ontslag van een wethouder
zijn de bepalingen in dit artikel niet van
toepassing. Een dergelijk voorstel kan na
instemming van de raad terstond aan de
agenda worden toegevoegd.
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b. Artikel 6.7, lid 10 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst
Artikel 6.7. lid 10.
10. Een meerderheid van de leden van de RTG
kan besluiten dat een onderwerp, waarvan door
de agendacommissie is besloten om deze als
hamerstuk te agenderen, toch als bespreekstuk
in de raad te behandelen.

Nieuwe tekst
Artikel 6.7. lid 10.
Wanneer één lid van het rondetafelgesprek
verzoekt om een onderwerp als bespreekstuk in
de raad te behandelen, wordt dit verzoek
gehonoreerd.

c. Artikel 6.7. lid 11 vervalt. (Een meerderheid van de leden van de RTG kan besluiten dat een
onderwerp, waarvan door de agendacommissie is besloten om deze als bespreekstuk te
agenderen, toch als hamerstuk in de raad te behandelen)
d. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2016.

AALTEN, 20 september 2016
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

