
Toelichting op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van het college 
 
Algemeen 
 
Ingevolge artikel 52 van de Gemeentewet stelt het college een reglement van orde vast voor zijn 
vergaderingen en andere werkzaamheden. Onder werkzaamheden wordt blijkens de memorie van 
toelichting bij de nieuwe Gemeentewet (1994) onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. 
Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe. De Wet 
dualisering gemeentebestuur (2002) geeft weinig wijzigingen die van invloed zijn op het reglement van 
orde en andere werkzaamheden van het college. Waar nodig wordt hier in de toelichting aandacht 
aan besteed. 
 
De ingrijpende wijzigingen in de positie van de secretaris en de nieuwe functie van griffier zijn 
achtergrond voor een herziening van het Reglement van orde. Door de VNG is voor de raad een 
Reglement van orde in een dualistisch stelsel uitgebracht alsmede een Handreiking ambtelijke 
ondersteuning duale raad. Vervolgens heeft de VNG een Modelreglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van het college uitgebracht. 
 
Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 
 
In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in het 
zogenaamde constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct na de 
raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt er op 
gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit 
ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid die in artikel 
168 Gemeentewet geboden wordt (mandaat aan individuele leden van het college). 
 
Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld. Door 
deWet dualisering gemeentebestuur is het niet meer mogelijk een raadslid aan te wijzen als 
vervanger van een wethouder. De vervanging zal onderling geregeld moeten worden of, indien 
mogelijk gezien het aantal wethouders (artikel 36 Gemeentewet), door het (tijdelijk) aanstellen van 
een extra wethouder. Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. 
Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering. Het vierde lid is een 
voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten. 
 
Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen 
Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid Gemeentewet. 
Ook hier is weer gekozen voor een algemeen flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid 
bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lid 
volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college (zie artikel 34 Gemeentewet), maar 
ook een lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De 
formulering van het bepaalde in het tweede lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de 
bevoegdheid zou toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van 
het eerste lid staat daaraan in de weg. 
Het tweede lid geeft verder de procedure voor een extra vergadering weer. Hier zou ook bepaald kunnen 
worden dat voor de extra vergadering de stukken per e-mail worden verzonden. 
 
Artikel 3 Verhindering 
Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan 
de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald 
wordt (artikel 56 Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen. 
 
Artikel 4 Agenda 



De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en met 
105 van de Gemeentewet aangegeven. Nadere uitwerking van de taken van de secretaris vindt deels 
plaats in dit reglement. 
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