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Toelichting op de Raadscommissieverordening 2007.
In de Gemeentewet wordt onderscheid gemaakt tussen raadscommissies, bestuurscommissies
en andere commissies (resp. artikel 82, 83 en 84 Gemeentewet). Raadscommissies bereiden de
besluitvorming in de raad voor en voeren overleg met het college en de burgemeester.
Bestuurscommissies zijn commissies waaraan bevoegdheden van de raad, het college of de
burgemeester worden overgedragen. Andere commissies kunnen alle mogelijke denkbare taken
hebben. Er kan gedacht worden aan adviescommissies, ad hoc commissies en wijkraden.
In 2002 is op het Bildt gekozen voor 2 raadscommissies die qua naamgeving aansloten bij de
ambtelijke organisatie (afdelingen) en de verschillende beleidsterreinen die op die betreffende
afdelingen werden en worden behartigd. Zo was er een raadscommissie voor middelen en
dienstverlening ingesteld en een raadscommissie voor wonen en werken met als samenstelling
per commissie: 8 raadsleden en 4 burgerleden.
In 2006 heeft de raad bij wijze van proef besloten tot een wijziging van het commissiestelsel:
beide commissies werden samengevoegd tot één raadscommissie en wat de samenstelling
betreft werd besloten dat de gehele raad zitting in de raadscommissie zou krijgen zonder de
aanwezigheid van burgerleden. Deze proef gold tot de zomer van 2006 maar is inmiddels
stilzwijgend verlengd. Bij de vaststelling van deze nieuwe verordening kan de proef worden
bestendigd in die zin dat thans definitief besloten wordt tot de instellen van één
raadscommissie.
De bestaande VNG-verordening uit 2002, die de basis vormt voor raadscommissieverordening
2002, is in 2006 herzien. Na vier jaar ervaring met de duale werkwijze van de raad was er
behoefte aan een herziening van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad. Door de samenhang tussen het reglement en de
commissieverordening is ook dit laatste herzien. De meest principiële wijzing in beide
regelingen is het verwijderen van het spreekrecht uit het reglement van orde en een versterking
van dit recht in de verordening op de raadscommissies. Uit de praktijk kwamen steeds meer
signalen dat het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering niet de goede manier was om
burgers te betrekken bij de besluitvorming.
Juist omdat de raadsvergadering het sluitstuk is van het besluitvormingsproces dat lang
daarvoor al is begonnen (ambtelijke organisatie, college, commissies) is de kans klein dat de
raad op dat moment – als reactie op het inspreken van een burger - nog van richting verandert.
De inspreekmogelijkheid van de burger tijdens de raadsvergadering kan daarmee als
“schijnspreekrecht” worden betiteld. De mogelijkheden van burgers om tijdens de
commissievergaderingen in te spreken zou daar en tegen beter benut kunnen worden. Deze
vergaderingen zijn doorgaans laagdrempeliger en hebben meer mogelijkheden om met de
inspreker in overleg te gaan in een informele setting. Afhankelijk van de grootte van de
commissie schuift de inspreker aan tafel bij de commissieleden, in plaats van het spreken achter
een spreekgestoelte in de raadsvergadering.
Andere wijzigingen betreffen: enige mate van deregulering door het schrappen van de
bepalingen over spreekregels en de volgorde van sprekers; vereenvoudiging van de regels voor
de aanwezigheid van de burgemeester, wethouder en secretaris bij de vergaderingen;
aanpassing van de bepalingen over het verslag; het opnemen van plaatsing van stukken op
internet als service aan de burger, hoewel wettelijk niet verplicht.
Een verordening zal in ieder geval aan het voorschrift moeten voldoen dat collegeleden geen
lid mogen zijn van raadscommissies. Bovendien moet de voorzitter van een raadscommissie
een raadslid zijn en zal er sprake moeten zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van de
fracties in de raadscommissies. Nu elk lid van de raad ook lid is van de raadscommissie is aan
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deze voorwaarde zeker voldaan. Voor het overige kan kortheidshalve worden verwezen naar
de artikelsgewijze toelichting.
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