Regeling werkwijze raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten
De raden van de BMWE-gemeenten hebben in de maand december jl. besloten een
raadsklankbordgroep herindeling in te stellen, met als basis de – gelijktijdig - door de raden
vastgestelde “Notitie instellen Raadsklankbord-groep BMWE-herindeling”. In het begeleidende
raadsvoorstel is aangegeven dat op voornoemde besluitvorming een concretisering zal volgen. Met
de “regeling werkwijze raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten” wordt daaraan invulling
gegeven. De regeling kan worden gezien als een reglement van orde voor de raadsklankbordgroep en
wordt in zijn eerste vergadering door de leden besproken en vastgesteld.
Artikel 1 Samenstelling
1.

Iedere in de respectievelijke gemeenten zitting hebbende fractie is met één afgevaardigde
(zijnde een raadslid) lid van de raadsklankbordgroep. De aanwijzing vindt plaats door de
fractie;

2.

Leden van de raadsklankbordgroep kunnen zich laten vervangen door een fractiegenoot. De
aanwijzing vindt plaats door de fractie;

3.

De griffiers, als ook één van de burgemeesters, één van de vier gemeentesecretarissen en de
programmamanager herindeling zijn adviseur van de raadsklankbordgroep.

Artikel 2 Taken
1.

De raadsklankbordgroep adviseert over alle onderwerpen in het herindelingstraject waarin
raden bevoegd zijn te besluiten, vanwege de kaderstellende-, volksvertegenwoordigende- en
controlerende rol die zij hebben.

2.

De taak van de raadsklankbordgroep – zoals bedoeld in lid 1 – wordt ingevuld door:
a. de raden te adviseren over raadseigen onderwerpen.
b. advies te geven op door of namens de stuurgroep herindeling en/of colleges voorbereide
voorstellen;
c. te fungeren als klankbord voor de stuurgroep herindeling en/of colleges ten aanzien van
door of namens hen voor te bereiden voorstellen;

3.

De raadsklankbordgroep fungeert ten aanzien van de taak zoals bedoeld in lid 2 sub c als
zelfstandig opdrachtgever voor door hem zelf in te stellen (raads-)werkgroepen c.q. in te
schakelen derden belast met de voorbereiding van voorstellen;

Artikel 3 Voorzitter
1.

De vergaderingen worden voorgezeten door de onafhankelijk (plaatsvervangend) voorzitter;
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2.

De (plaatsvervangend) voorzitter is belast met de handhaving en orde van de vergadering;

3.

De (plaatsvervangend) voorzitter spreekt mee in de vergadering, hij adviseert, maar heeft
geen stemrecht;

4.

De (plaatsvervangend) voorzitter stelt – in overleg met de secretaris - de voorlopige agenda
op voor de vergaderingen.

5.

De (plaatsvervangend) voorzitter nodigt de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep
uit voor de vergaderingen. Als dit de vergadering dient, kan de (plaatsvervangend) voorzitter
derden uitnodigen voor de vergadering van de raadsklankbordgroep.

Artikel 4 Secretaris
1.

Het secretariaat van de raadsklankbordgroep wordt verzorgd door één van de griffiers;

2.

De griffiers wijzen de secretaris uit hun midden aan;

3.

De secretaris kan zich laten vervangen door één van de andere griffiers;

4.

De secretaris van de raadsklankbordgroep of zijn plaatsvervanger ondersteunt de voorzitter
en leden van de raadsklankbordgroep in zijn vergaderingen en bij de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Artikel 5 Vergaderingen
1.

De raadsklankbordgroep vergadert overeenkomstig een rooster dat door de griffiers wordt
opgesteld en door de raadsklankbordgroep vastgesteld. In bijzondere gevallen kan hiervan
worden afgeweken;

2.

De uitnodiging en voorlopige agenda voor de vergadering wordt tenminste acht dagen
voorafgaande aan de vergadering door de secretaris toegezonden aan de leden en adviseurs
van de raadsklankbordgroep. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken;

3.

De raadsklankbordgroep stelt bij aanvang van de vergadering de agenda voor de vergadering
vast. Leden van de raadsklankbordgroep kunnen daarbij niet geagendeerde onderwerpen
aandragen ter bespreking;

4.

Naar aanleiding van de vergadering wordt door de secretaris een besluitenlijst en
actiepuntenlijst opgesteld. Beide worden geagendeerd voor de (volgende) vergadering van
de raadsklankbordgroep. De besluitenlijst wordt door de raadsklankbordgroep vastgesteld.

5.

De vergaderingen van de raadsklankbordgroep zijn in principe openbaar. Op voorstel van de
voorzitter dan wel een lid van de raadsklankbordgroep kunnen de leden besluiten in
beslotenheid te vergaderen. Naar aanleiding van een besloten vergaderingen wordt een
niet-openbare besluitenlijst (en actielijst) opgesteld. Beide worden geagendeerd voor de
(volgende) vergadering van de raadsklankbordgroep. De niet-openbare besluitenlijst wordt
door de raadsklankbordgroep vastgesteld.
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Artikel 6 Besluitvorming
1.

Besluiten van de raadsklankbordgroep worden bij meerderheid van stemmen van het aantal
aanwezige leden genomen;

2.

Indien in een voltallige vergadering de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen;

3.

Indien in een niet voltallige vergadering de stemmen staken zal het onderwerp worden
geagendeerd voor de volgende vergadering. Blijken de stemmen in deze vergadering
opnieuw te staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

(daar waar in deze regeling “hij” is vermeld, kan ook “zij” worden gelezen).
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