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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

In het Reglement van Orde van de gemeenteraad staan de regels en afspraken omtrent de 

werkwijze van de raad en aan de raad gelieerde vergaderingen/rondes beschreven. Uitgangspunt 

van het Reglement van Orde en de daaraan ten grondslag liggende Gemeentewet is beraadslaging 

en besluitvorming in een openbare fysieke vergadering. Gelet op de huidige omstandigheden is een 

wettelijke verruiming van de regels aan de orde om digitale besluitvorming mogelijk te maken, 

hetgeen nader is uitgewerkt in de voorliggende tijdelijke aanvulling Reglement van Orde.  

 

Beslispunten 

1. De tijdelijke aanvulling reglement van orde vast te stellen, en als addendum onlosmakelijk deel te 

laten uitmaken van het vigerende reglement van gemeenteraad Maastricht 2017. 

2. De tijdelijke aanvulling reglement van orde in te trekken met ingang van het moment waarop de 

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ vervalt. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In het Reglement van Orde van de gemeenteraad staan de regels en afspraken omtrent de 

werkwijze van de raad en aan de raad gelieerde vergaderingen/rondes beschreven. Uitgangspunt 

van het Reglement van Orde en de daaraan ten grondslag liggende Gemeentewet is beraadslaging 
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en besluitvorming in een openbare fysieke vergadering. Gelet op de huidige omstandigheden is een 

wettelijke verruiming van de regels aan de orde om digitale besluitvorming mogelijk te maken, 

hetgeen nader is uitgewerkt in de voorliggende tijdelijke aanvulling Reglement van Orde.  

Op basis van artikel 16 Gemeentewet stelt de raad een reglement van orde voor zijn vergaderingen 

en andere werkzaamheden vast.  

 

Middels de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 

waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ wordt beoogt om het voor 

gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk mogelijk te maken om naast digitale beraadslaging 

ook digitaal besluiten te nemen. Zo kunnen de vertegenwoordigende organen op decentraal niveau 

in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven 

functioneren. Digitale besluitvorming was op basis van de Gemeentewet juridisch niet mogelijk. De 

tijdelijke wet regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of 

niet goed mogelijk is. 

 

De voornoemde Tijdelijke wet treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking en vervalt op 1 

september 2020. Het tijdstip waarop de wet vervalt kan bij koninklijk besluit worden bepaald op een 

ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste twee maanden na het tijdstip ligt 

waarop de wet zou vervallen. 

 

2. Gewenste situatie. 

Aanvulling van het thans geldende reglement van orde, ten einde tijdelijke regels vast te stellen over 

digitaal vergaderen en besluiten. 

 

Namens het presidium, 

De secretaris,   De voorzitter, 

S. Subramaniam  M.J.J. Severijns
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 2020-11407;  

 

gelet op artikel 16 Gemeentewet; 

 

BESLUIT: 

 

1. De tijdelijke aanvulling reglement van orde vast te stellen, en als addendum onlosmakelijk deel te 

laten uitmaken van het vigerende reglement van gemeenteraad Maastricht 2017. 

2. De tijdelijke aanvulling reglement van orde in te trekken met ingang van het moment waarop de 

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en 

de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ vervalt. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare digitale vergadering van 12 

mei 2020. 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


