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Voorstel Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur  

Metropoolregio Eindhoven 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 15 december 2021 

AGENDAPUNT 7 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Inleiding/aanleiding 

Op 30 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten de colleges en raden van de deelnemende 

gemeenten voor te stellen in te stemmen met het treffen van de (technische) gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling. 

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 2021 treedt in werking, nadat de raden en college van de 

aangesloten 21 gemeenten hiermee eensluidend hebben ingestemd en de regeling is gepubliceerd. 

 

Tevens heeft het Algemeen bestuur op 30 juni 2021 anticiperend op de inwerkingtreding van  

de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling kennis genomen van het concept-voorstel voor de 

(technische) aanpassing van het Statuut Overlegorganen, en besloten om anticiperend op de 

inwerkingtreding van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling aan de raden voor te stellen het 

Algemeen Bestuur uit te nodigen tot instelling van de Raadstafel21 als overlegorgaan. 

 

Voorstellen tot vaststelling van het Statuut Overlegorganen en het instellen van de Raadstafel21 als 

overlegorgaan treft u separaat aan. 

 

Dit voorstel betreft het Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, dat  

wordt voorgelegd op grond van de volgende bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en 

de Gemeenschappelijke Regeling:  

• Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 22 zijn de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 

26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet van toepassing op het houden en de orde van de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Op grond van de Gemeentewet, artikel 16 stelt de 

raad (in casu, het algemeen bestuur) een reglement van orde voor zijn vergaderingen en 

andere werkzaamheden vast.  

• Volgens de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling, artikel 10 stelt het algemeen bestuur 

voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement, en de daarin aangebrachte 

wijzigingen, worden aan de raden gezonden.  

 

De Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen 

bevatten bepalingen over het houden en de orde van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. In 

het voorgestelde Reglement van orde zijn ook de meest toepasselijke bepalingen uit deze bronnen 

overgenomen om te bevorderen dat de informatie in één document te vinden is. De leesbaarheid is 

bevorderd door hoofdstukken en artikelnamen. Ten overvloede: bij verschillen tussen het Reglement 
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van orde en wettelijke bepalingen of bepalingen in de regeling, prevaleert eerst de wet en vervolgens de 

regeling en het statuut. Er zijn geen definities opgenomen, omdat deze al in de regeling of het statuut 

zijn opgenomen. Als “vangnet” is in het Reglement van orde een artikel opgenomen dat bij geschil over 

de toepassing van dit reglement en in de gevallen, waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, 

de voorzitter beslist in overleg met het Algemeen Bestuur. 

 

Bij de voorbereiding van het voorgestelde Reglement van orde bleek dat het Reglement van orde voor 

de vergaderingen van de Regioraad  (zoals vastgesteld door de Regioraad op 14 juli 1993 en nader 

gewijzigd op 24 februari 2005) de onmiddellijke voorganger is en de afgelopen jaren gebruikt is als 

basis. Er is niet zozeer sprake van een wijziging, maar van een hernieuwd begin. Er is derhalve geen 

was-wordt overzicht opgesteld. Onder het motto “onderzoek alles en behoud het goede” is veel uit deze 

voorloper opgenomen in het voorgestelde Reglement van orde en aangevuld met de praktijk, zoals deze 

zich de laatste jaren ontwikkeld en bewezen heeft. 

 

Als bijlagen zijn bijgevoegd het reglement en een toelichting daarop.   

 

Eindhoven, 15 november 2021  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,  

 
de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 november 2021;  

B E S L U I T  

Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur  

Eindhoven,  15 december 2021 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 
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Bijlage - Toelichting op het Reglement van orde, per hoofdstuk 

 

Hoofdstuk 1 Dag, uur en plaats vergadering 

Artikel 1 regelt de openbaarheid van de vergadering. De mogelijkheid tot besloten vergadering wordt 

geregeld in hoofdstuk 6. Artikel 2 regelt de frequentie en artikel 3 de bekendmaking, waaronder die op 

de MRE website of daarmee gelijk te stellen media. 

 

Hoofdstuk 2 Voorbereiding vergadering 

Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda vast, waarvoor ook de leden van het Algemeen Bestuur en de 

voorzitter van de Raadstafel21 onderwerpen kunnen voorstellen (artikel 4). Artikel 5 regelt verzending 

en bekendmaking van de stukken. 

 

Hoofdstuk 3 Vergadering 

Artikel 6 dient om te bepalen of het vereiste quorum aanwezig is. Artikel 7 en 8 beschrijven de taken van 

de voorzitter en de aanwezigheid van de secretaris. In de regeling is opgenomen dat de directeur de 

secretaris is en dat het Dagelijks Bestuur de vervanging regelt bij verhindering. 

 

Hoofdstuk 4 Beraadslaging 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van de vergadering geregeld. In de notulen (artikel 9) wordt de 

beraadslaging weergegeven; het is dus geen woordelijk verslag. Toezeggingen worden toegevoegd aan 

het overzicht. Na de behandeling van de notulen en het overzicht van toezeggingen beslist het 

Algemeen Bestuur over de behandeling van de ingekomen stukken (artikel 10). In aanvulling op de 

mogelijkheid dat de leden van het Algemeen Bestuur vooraf onderwerpen kunnen aandragen (artikel 4) 

kunnen ook tijdens de vergadering voorstellen worden gedaan (artikel 11). De beraadslaging verloopt in 

2 termijnen (artikel 12), in artikel 12 is ook opgenomen dat derden en de voorzitters van het 

portefeuillehoudersoverleg de beraadslaging kunnen bijwonen, conform het statuut. Artikel 13 regelt de 

indiening van moties en amendementen. 

 

Hoofdstuk 5 Besluitvorming 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen en artikelen (14-16) over de wijze van stemmen in het 

algemeen en over zaken, respectievelijk personen. 

 

Hoofdstuk 6 Besloten vergaderingen 

In artikel 17 is geregeld op welke wijze en onder welke voorwaarden wordt overgegaan tot een besloten 

vergadering. 

 

Hoofdstuk 7 Digitale vergaderingen 

In 2020 werden digitale vergaderingen noodzakelijk door de COVID-pandemie. Met noodwetgeving 

werd dit mogelijk gemaakt. In de regeling is opgenomen dat het Reglement van orde bepalingen over de 

mogelijkheid van digitaal vergaderen bevat en dit is in dit hoofdstuk in 2 paragrafen en 7 artikelen (18-

24) uitgewerkt op basis van wetgeving, voorbeelden elders en de ervaring die met het digitaal 

vergaderen is opgedaan. Er is ook een artikel opgenomen voor het geval een stemming vanwege 

storingen niet naar behoren verloopt. 

 

Hoofdstuk 8 Inwinnen inlichtingen 

In dit hoofdstuk wordt de afhandeling van verzoeken tot inlichtingen geregeld. In artikel 25 gaat het om 

inlichtingen, in artikel 26 gaat het om schriftelijke vragen en beantwoording. 
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Hoofdstuk 9 Schriftelijke consultatie 

Schriftelijke consultatie (artikel 27) geeft het Dagelijks Bestuur inzicht in draagvlak voor voorstellen. Dit 

kan aan de orde zijn indien die voorstellen zelf geen vergadering noodzakelijk maken of dit bij 

spoedeisende gevallen op korte termijn niet mogelijk is. Op grond van de consultatie kan bijvoorbeeld 

een proces verder uitgewerkt worden of een actie worden ondernomen. Schriftelijke consultatie is geen 

vervanging voor een fysieke of digitale vergadering, omdat niet voldaan kan worden aan de 

openbaarheid van beraadslaging.  

Bij schriftelijke consultatie worden de voorstellen met de uitkomst van de consultatie op de agenda van 

de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur geplaatst ter bekrachtiging. 

 

Hoofstuk 10 Slotbepalingen 

Artikel 28 is de eerder gemelde “vangnet” bepaling. Artikel 29 regelt de inwerkingtreding op de dag na 

bekendmaking (van het besluit tot vaststelling). Artikel 30 geeft de naam van het Reglement van orde. 


