
      

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Diverse wijzigingen reglement van orde 

Datum 14 juni 2022 

Ingediend door D66, GroenLinks/PvdA, CDA 

Naar aanleiding van Voorstel Actualisatie Reglement van Orde en overige regelingen van  

de raad 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2022, 

 

kennis genomen hebbend van: 

 het voorstel voor actualisatie van het reglement van orde versie B, 

 

overwegende dat: 

 optimale samenwerking binnen de raad bijdraagt aan hoogwaardige politieke 

besluitvorming en vertrouwen vanuit de gemeenschap;  

 

 een zo volledig mogelijk beeld van wensen en belangen van inwoners, bedrijven en 

instellingen, bijdraagt aan politieke besluitvorming met een zo breed mogelijk 

draagvlak; 

 

 de effectiviteit van het presidium is gebaat bij gelijkwaardige deelname van elke 

fractievoorzitter ongeacht het aantal zetels van de betreffende fractie;  

 

 en het aantal vertegenwoordigde zetels niet relevant is wanneer besluiten in 

consensus worden genomen; 

 

 het BOB-vergadermodel1 structuur geeft aan de vergadercyclus, waarbij er duidelijk 

onderscheid is tussen beeldvormende raadsvergaderingen – waarvoor de raad de 

agenda bepaalt - en informatiebijeenkomsten, waarvoor de raad meestal een 

uitnodiging ontvangt van derden, 

 

 uitgeschreven tekst soms beter doorzoekbaar is dan videotulen; 

en met een geautomatiseerde transcriptie deze tekst tegen beperkte kosten 

beschikbaar gesteld kan worden indien de transcriptie niet handmatig gecontroleerd 

hoeft te worden; 

 

 

  

                                                

 

 



      

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 22.050 als volgt te wijzigen: 

 

1. aan artikel 5.8 wordt toegevoegd: “Besluiten worden in beginsel op basis van 

consensus genomen.”; 
 

2. artikel 12.1 wordt vervangen door: “De gemeenteraad maakt onderscheid in een 
beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende behandeling van 

onderwerpen.”; 
 

3. na artikel 12.6 wordt een lid ingevoegd: “Beeldvormende behandeling van een 

onderwerp vindt plaats in een beeldvormende raadsbijeenkomst en heeft tot doel de 

gemeenteraad te informeren over geagendeerde onderwerpen. Beeldvormende 

behandeling van een onderwerp is vormvrij.”; 
  

4. artikel 12.7 wordt vervangen door: “Beeldvormende raadsbijeenkomsten en 

oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen worden, onverminderd 

het bepaalde in de Gemeentewet, in het openbaar gehouden.”’;  
 

5. na artikel 37.4 wordt een lid ingevoegd: “De griffier draagt tevens zorg voor een 

geautomatiseerde transcriptie van de geluidsopname, die als geste beschikbaar 

gesteld wordt en waaraan op geen enkele wijze rechten ontleend kunnen worden.”; 
 

6. artikel 37.5 wordt vervangen door: “Het resultatenoverzicht, de videotulen en de 

geautomatiseerde transcriptie, worden op de website van de gemeenteraad 

geplaatst.” 
 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
 
 

Stemming AANGENOMEN 

Voor 22 stemmen (HvV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA ) 

Tegen 6 stemmen (GBV) 
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