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Officiële uitgave van Rotterdam.

Reglement van orde gebiedscommissies Rotterdam 2014
De Burgemeester van Rotterdam,
Overwegende:
dat de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in gezamenlijkheid op 4 juli 2013 de Verordening op de gebiedscommissies 2014 hebben vastgesteld
(nadien gewijzigd op 28 november 2013), gebaseerd op de door de gemeenteraad op 30 mei 2013
vastgestelde Beleidslijn gebiedscommissies 2014;
dat op basis van de Beleidslijn en de Verordening de gebiedscommissies gaan werken in een
nieuw bestuurlijk bestel voor Rotterdam, waarin de nadruk ligt op participatie, communicatie en
Rotterdammergericht Werken;
dat de gebiedscommissies binnen de in de Beleidslijn en de Verordening getrokken grenzen een
mate van vrijheid hebben om hun werkwijze in te richten naar de inzichten in en de behoeften
van de onderscheiden gebieden;
dat het in dit systeem past om de gebiedscommissies enige mate van vrijheid te geven om de
eigen vergaderorde vast te stellen binnen een aantal, in het reglement van orde voor de vergaderingen van de gebiedscommissies vastgelegde, randvoorwaarden;
gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014;
besluit vast te stellen:
het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Artikel 1 Algemeen / begripsbepalingen
1.
2.
3.
4.
5.

Dit reglement van orde heeft betrekking op de vergaderingen van de gebiedscommissie.
In dit reglement wordt onder vergadering verstaan een door de voorzitter van de gebiedscommissie
uitgeschreven bijeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van dit reglement.
In dit reglement wordt onder de voorzitter verstaan: de voorzitter van de gebiedscommissie als
bedoeld in artikel 13 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014.
In dit reglement wordt onder de secretaris verstaan: de gebiedsdirecteur en bij diens afwezigheid
een door deze aangewezen plaatsvervanger.
In dit reglement wordt onder de commissieondersteuner verstaan: de ambtenaar die onder verantwoordelijkheid van de gebiedsdirecteur/secretaris zorgt voor het organiseren van de vergaderingen en voor het vergadertechnisch bijstaan van de voorzitter, de secretaris en de leden van de
commissie.

Artikel 2 Openbaarheid vergadering
Behoudens het bepaalde in artikel 10 van dit reglement worden de vergaderingen van de gebiedscommissie in het openbaar gehouden.

Artikel 3 De voorzitter
De vergadering van de gebiedscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter.

Artikel 4 Oproep vergadering
1.
2.

De voorzitter roept de leden van de commissie tijdig, doch tenminste zeven dagen voor de vergaderdatum, schriftelijk of digitaal tot de vergadering op.
Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter de dag, het tijdstip en de lokatie van de vergadering, alsmede de agenda, ter openbare kennis door het plaatsen daarvan op de website
www.rotterdam.nl.

Artikel 5 Vergaderquorum / presentielijst
1.

2.
3.

1

De leden tekenen bij binnenkomst en bij het verlaten van de vergadering de presentielijst. De
presentielijst wordt na afloop van de vergadering gesloten en door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
De voorzitter opent de vergadering wanneer de meerderheid van het aantal commissieleden
blijkens de presentielijst aanwezig is (vergaderquorum).
Wanneer een kwartier na de voor de vergadering bepaalde tijd de vereiste meerderheid van de
leden niet aanwezig is, verdaagt de voorzitter de vergadering naar een later tijdstip, totdat de
vereiste meerderheid van de leden wel aanwezig is, of naar een nieuwe dag, indien op de dag
van de vergadering de vereiste meerderheid van de leden, ook na verdaging naar een later tijdstip,
niet aanwezig is. Indien tijdens de op basis van dit reglement uitgeschreven nieuwe vergadering
opnieuw geen vergaderquorum aanwezig is, wordt de vergadering met de aanwezige leden gehouden.
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Artikel 6 Vaststellen agenda
1.
2.

Bij de aanvang van de vergadering stelt de gebiedscommissie de agenda definitief vast.
Als vast agendapunt worden inwoners van het gebied en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke tijd, te bepalen door de voorzitter, het woord te richten tot de
commissie of antwoord te krijgen op door hen gestelde vragen of geuite opvattingen, dan wel
een voorstel te doen voor een agendapunt. De commissie beslist terstond over de wijze van behandeling van een voorgesteld agendapunt.

Artikel 7 Spreektijd leden van de commissie
1.

2.
3.

Als regel geldt voor elke vergadering een spreektijdregeling. Daartoe kan de voorzitter, zo mogelijk
voorafgaande aan, dan wel bij het begin van of tijdens de vergadering een voorstel ten aanzien
van de duur van de spreektijd van de leden ten aanzien van één of meer onderwerpen doen. De
voorzitter kan ook een voorstel doen ten aanzien van de totale spreektijd gedurende de vergadering.
Ook een lid van de gebiedscommissie kan een voorstel doen over de spreektijd.
Zodra de voor een spreker gestelde spreektijd is verstreken, is hij gehouden op uitnodiging van
de voorzitter zijn betoog onverwijld te beëindigen.

Artikel 8 Verslaglegging
Van iedere vergadering wordt door de commissieondersteuner een beknopt verslag gemaakt, welk
verslag de volgende vergadering door de commissie wordt vastgesteld, ondertekend door de voorzitter
en de secretaris, en daarna openbaar gemaakt. Daarnaast staat het commissie vrij om op andere wijze
vorm te geven aan het vastleggen van het verhandelde ter vergadering.

Artikel 9 Het woord voeren door genodigden en derden
1.

2.

De gebiedscommissie kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van
de commissie voorafgaand of tijdens de behandeling van een agendapunt daarover kort het
woord kunnen voeren.
Voor het inspreken door genodigden en derden als bedoeld in het eerste lid wordt door de voorzitter per spreker een spreektijd voorgesteld. De gebiedscommissie beslist hierover.

Artikel 10 Besluitvorming
1.
2.

3.

4.
5.

Na behandeling van een agendapunt vraagt de voorzitter of stemming wordt verlangd. Als geen
stemming wordt verlangd stelt de voorzitter vast dat het voorstel is aangenomen.
Als over een agendavoorstel wordt gestemd is het voorstel aangenomen als de meerderheid van
de aanwezige leden voor het voorstel stemt. Als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid, dat zich niet van deelneming aan
de stemming moet onthouden, verplicht zijn stem uit te brengen, desgewenst met een korte
stemverklaring.
Een lid van de gebiedscommissie neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die
hem persoonlijk of zakelijk aangaat.
Indien op grond van artikel 13a van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 een externe
voorzitter is aangewezen dan geldt in afwijking van het tweede lid bij het staken van de stemmen
de procedure zoals bedoeld in artikel 32 lid 4 tot en met 6 van de Gemeentewet.

Artikel 11 Besloten vergadering
1.
2.

3.

4.
5.

2

Tijdens een openbare vergadering kan de gebiedscommissie op voorstel van de voorzitter of een
lid van de commissie besluiten om in beslotenheid verder te vergaderen.
De gebiedscommissie vergadert eveneens in beslotenheid als dat op basis van artikel 15 van de
Verordening op de gebiedscommissies 2014 door de gemeenteraad, het college van burgemeester
en wethouders of de burgemeester wordt verlangd.
De voorzitter verzoekt anderen dan de leden van de commissie de vergaderzaal te verlaten, met
uitzondering van de secretaris, de commissieondersteuner en andere door hem aan te wijzen
personen.
Het verslag van een besloten vergadering is uitsluitend voor de leden van de commissie ter inzage
en wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering vastgesteld.
Adviezen van de gebiedscommissie over een onderwerp waaromtrent door de gemeenteraad,
het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de commissie zelf geheimhouding is opgelegd overeenkomstig de bepalingen van de Gemeentewet of de Verordening op de
gebiedscommissies 2014 worden in een besloten vergadering vastgesteld. Andere adviezen
worden in een openbare vergadering vastgesteld.
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Artikel 12 Ondersteuning vergadering
De secretaris en de commissieondersteuner zijn bij de vergaderingen van de gebiedscommissie aanwezig en kunnen daar desgevraagd het woord voeren.

Artikel 13 Beëdiging nieuwe leden
1.
2.

De voorzitter wordt ingevolge het bepaalde in artikel 8 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 aangewezen als persoon, belast met de beëdiging van nieuwe leden van de commissie.
De procedure betreffende de benoeming van een nieuw lid wordt onmiddellijk na het ontstaan
van een vacature door de voorzitter in gang gezet.

Artikel 14 Uitleg reglement van orde
1.
2.

Bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement beslist de commissie op voorstel van de
voorzitter.
Indien de commissie constateert dat het reglement niet voorziet in een naar haar oordeel noodzakelijke regeling, legt de commissie dit ter besluitvorming voor aan de burgemeester.

Artikel 15 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 19 maart 2014.

Aldus vastgesteld op 24 februari 2014.
De burgemeester,ing. A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 februari 2014
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Bijlage Reglement van orde gebiedscommissies 2014 Wijziging
Besluit wijziging reglement van orde en technisch voorzitter
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