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Voorstel 
Het Presidium stelt u voor:
de Verordening Raadswerk 2018 vast te stellen. 

Aanleiding 
De gemeenteraad van Leusden heeft in de Verordening Raadswerk de regels 
vastgelegd voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. De huidige 
Verordening Raadswerk stamt uit 2012 en dient geactualiseerd te worden. Enerzijds 
geven veranderde wet- en regelgeving hiertoe aanleiding. Anderzijds is de raad 
overgegaan naar een ander vergadermodel en moeten de nieuwe afspraken 
vastgelegd worden. 
In opdracht van het Presidium is een werkgroep met vertegenwoordigers uit elke 
fractie belast met de actualisatie van het raadswerk.  

Doel 
Met de nieuwe Verordening Raadswerk voldoet de gemeenteraad van Leusden aan 
de gewijzigde wet- en regelgeving. Door de nieuwe vergaderwijze vast te leggen is 
voor iedereen duidelijk welke regels en afspraken gelden ten aanzien van  
vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad. 

Argumenten 
1.1 De gemeenteraad heeft in het najaar van 2016 besloten anders te vergaderen
Het is voor de raad zelf maar ook voor anderen belangrijk om de nieuwe 
vergaderwijze en de afspraken die hieruit voortvloeien helder vast te leggen. Daarom 
is er voor gekozen de Verordening Raadswerk geheel te vervangen. 

1.2 Vernieuwde modelverordening VNG: regelen waar raad zeggenschap over heeft 
De VNG heeft in 2014 een nieuwe modelverordening  opgesteld waarin als 
uitgangspunt wordt gehanteerd dat artikelen, die al in de Gemeentewet zijn 
opgenomen, waar mogelijk niet worden herhaald. De raad heeft hier immers geen 
zeggenschap over. In de Verordening Raadswerk 2018 staan de regels waar de raad 
wel zeggenschap over heeft. 

1.3 Digitalisering vraagt om herziening afspraken
Een derde factor om de Verordening Raadswerk geheel te vervangen is de intrede 
van de digitalisering. De wijze waarop vergaderstukken worden aangeleverd en 
vergaderingen worden vastgelegd is met de intrede van de digitalisering enorm 
veranderd. De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in de verordening.  

Financiën 
Geen financiële gevolgen. 
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Tegenargument/Alternatieve scenario’s
- Vasthouden aan de Verordening Raadswerk 2012 zal – mede met het oog op 

de nieuwe raadsperiode – steeds vaker tot afstemmingsproblemen leiden. 
- Inhoudelijk hebben de leden van de werkgroep onderling en binnen hun eigen 

fracties de verschillende alternatieven tegen het licht gehouden, besproken 
en nader afgewogen. In vier stadia is toegewerkt naar de versie die nu 
voorligt. 

Bijlagen
- Verordening raadswerk 2018

Het Presidium van de gemeente Leusden, 

I. Schutte J.P.O.M. van Herpen
Griffier Voorzitter
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