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AMENDEMENT Raadsbesluit inzake Reglement van orde

De gemeenteraad (“raad”) van de gemeente Ouder-Amstel ("Gemeente") in vergadering bijeen op 
donderdag 12 mei 2022,

Kennisgenomen hebbende van:

• Het raadsvoorstel RV 2022-32 betreffende het besluit tot wijziging van het reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 
2022 (het “Reglement van orde”);

• Dat op grond van artikel 43 (Samenstelling commissies) lid 3 van het Reglement van orde een 
raadscommissie bestaat uit tenminste één en maximaal twee afgevaardigden per fractie, de 
voorzitter uitgezonderd;

• Dat op grond van artikel 43 (Samenstelling commissies) lid 4 van het Reglement van orde een 
afgevaardigde zowel raadslid als niet-raadslid kan zijn;

• Dat een afgevaardigde, niet zijnde raadslid, momenteel binnen de Gemeente wordt 
aangemerkt als een fractieassistent:

• Dat in veel gemeenten leden van een commissie, niet zijnde raadsleden, worden aangemerkt 
als burgerraadsleden;

• Dat ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor leden van commissies, niet zijnde 
raadsleden, veelal de term “burgerraadsleden” gebruikt in plaats van de term 
“fractieassistenten”.

Constaterende dat:

• De raad de samenstelling van de commissies bepaalt;
• De Gemeentewet niet voorschrijft hoe leden van commissies, niet zijnde raadsleden, 

genoemd dienen te worden;
• De raad derhalve zelf kan bepalen hoe leden van commissies, niet zijnde raadsleden, 

genoemd worden;
• Artikel 43 van het Reglement van orde thans niet aangeeft hoe afgevaardigden, niet zijnde 

raadsleden, van de fracties als lid van een commissie worden aangemerkt.

Overwegende dat:

• De werkzaamheden van afgevaardigden van de fracties als leden van commissies, niet zijnde 
raadsleden, in grote mate overeenkomen met de werkzaamheden van de raadsleden;



• Leden van commissies, niet zijnde raadsleden, als afgevaardigden van de fracties een 
zelfstandige rol vervullen binnen de commissies;

• De term fractieassistent de indruk geeft dat het een meer ondersteunende rol ten behoeve 
van raadsleden betreft, in plaats van een formele zelfstandige rol als lid van commissies. 

Van mening zijnde dat:

• De term “burgerraadslid” beter aansluit bij de rol als commissielid en de daadwerkelijke 
werkzaamheden die door afgevaardigden van de fracties als lid van de commissie worden 
uitgeoefend; 

• Het de duidelijkheid ten goede komt indien in het Reglement van orde expliciet wordt 
aangegeven dat de afgevaardigden van de fracties, niet zijnde raadsleden, in de Gemeente 
worden aangemerkt als burgerraadsleden;

• Het Reglement van orde overeenkomstig het voorgaande dient te worden gewijzigd.

Besluit:

Het raadsbesluit als volgt aan te passen: 

• Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), toevoegen als eerste begrip:
“- burgerraadslid: een afgevaardigde, niet-raadslid, van een fractie zoals benoemd door de raad 
als commissielid op voordracht van voornoemde fractie overeenkomstig het in Artikel 43 lid 6 
van dit reglement bepaalde.

• Artikel 43 lid 4, toevoegen na eerste zin:
“Een afgevaardigde, niet-raadslid, wordt aangemerkt als een burgerraadslid.”

• Artikel 43 lid 4, laatste zin “lid van een raadscommissie” vervangen door “burgerraadslid”

• Artikel 43 lid 5, eerste zin “personen” vervangen door “burgerraadsleden”

• Artikel 43 lid 6, toevoegen na “benoemd” de bewoording “als commissielid”

• In de toelichting van het reglement onder Hoofdstuk 2 (Toelating van nieuwe leden; fracties). 
Onder artikel 7 laatste zin “fractieassistenten” vervangen door “burgerraadsleden”.

En gaat over tot de orde van de dag.
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