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De raad van de gemeente Veldhoven;
overwegende dat:
 Aan het einde van de bestuursperiode 2018-2022 een evaluatie van de
vergaderstructuur en werkwijze van de raad heeft plaatsgevonden;
 Uit deze evaluatie verbeterpunten naar voren zijn gekomen;
 Een deel van de verbeterpunten leidt tot aanpassing van het Reglement van
Orde voor de raad, de Verordening auditcommissie en de Verordening
werkgeverscommissie;
 Deze verbeterpunten zijn verwerkt in de voorliggende stukken;
 De raad wordt gevraagd een keuze te maken tussen twee opties, A en B, voor
het Regelement van Orde van de raad,
gelet op:
 De Gemeentewet

besluit:
1. Het ‘Reglement van Orde van de raad 2018’, zoals vastgesteld op 27 februari 2018,
in te trekken.
2. Het voorliggende B_’Reglement van Orde van de raad 2022’ vast te stellen.

Er zijn drie amendementen aangenomen met betrekking tot het B Reglement van
orde.
Amendement 1:
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.”
Amendement 2:
Artikel 5 lid 5 en artikel 7 lid 3 als volgt te wijzigen:
1. artikel 5 lid 5 De vergaderingen van het presidium zijn besloten maar de
notulen zijn na vaststelling openbaar en worden actief verspreid door de
griffie onder de raadsleden en de steunfractieleden;
2. artikel 7 lid 3 De vergaderingen van de agendacommissie zijn besloten maar
de notulen zijn na vaststelling openbaar en worden actief verspreid door de
griffie onder de raadsleden en de steunfractieleden.
Amendement 3:
Artikel 23 van het Reglement van orde van de raad 2022 als volgt te wijzigen:
1. De raadsleden en de overige aanwezigen in de raadsvergadering spreken
vanaf de hen toegewezen zitplaats of vanaf de spreekplaatsen en richten zich
tot de voorzitter. Interrupties gebeuren vanaf de in de raadzaal opgestelde
interruptiemicrofoons.
3.
4.
5.
6.

De ‘Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2015’, zoals vastgesteld op
29 mei 2018, in te trekken.
De voorliggende ‘Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2022’ vast te
stellen.
De ‘Verordening werkgeverscommissie’, zoals vastgesteld op 18 december 2012,
in te trekken.
De voorliggende ‘Verordening werkgeverscommissie gemeente Veldhoven 2022’
vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 14 juni 2022

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter
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