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Raadsvergadering  

Volgnummer 19-2023 

Onderwerp 

Technische wijziging  

Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 2023 en 

Verordening op de domeinvergaderingen 2023 

Domeinvergadering Algemene Zaken 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Registratienummer 2023.01096 

Organisatieonderdeel Raadsgriffie 

Behandelend ambtenaar 

Ira Bongers 
Telefoonnummer: 06-46097154 
Ira.bongers@gemeenteraadmaastricht.nl  

Bijlagen  

bijlage 1 Raadsbesluit 

bijlage 2 Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 

2023 

bijlage 3 Verordening op de Domeinvergaderingen 

gemeenteraad Maastricht 2023 

bijlage 4 Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 

2023 met wijzigingen bijhouden 

bijlage 5 Verordening op de Domeinvergaderingen 

gemeenteraad Maastricht 2023 met wijzigingen 

bijhouden 
 

 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is met ingang van het jaar 2023 

van kracht geworden, met uitzondering van de nieuwe geheimhoudingsbepalingen: die treden op 1 

april 2023 in werking. Met een aantal wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de 

integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De wijzigingen hebben gevolgen voor de inhoud 

van het reglement van orde van de gemeenteraad en de verordening op de domeinvergaderingen.  

mailto:Ira.bongers@gemeenteraadmaastricht.nl
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Het in Maastricht geldende reglement en de verordening liep op onderdelen al voor op de wetgeving, 

zodat de wijzigingen hoofdzakelijk zien op de geheimhoudingsprocedure. 

 

Beslispunten 

1. Het Reglement van Orde Gemeenteraad Maastricht 2023 wordt vastgesteld. 

2. De Verordening op de Domeinvergaderingen Gemeenteraad Maastricht 2023 wordt 

vastgesteld. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

De Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is met ingang van het jaar 2023 

van kracht geworden, met uitzondering van de nieuwe geheimhoudingsbepalingen: die treden op 1 

april 2023 in werking. Met een aantal wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de 

integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De wijzigingen hebben gevolgen voor de inhoud 

van het reglement van orde van de gemeenteraad en de verordening op de domeinvergaderingen.  

Het in Maastricht geldende reglement en de verordening liepen op onderdelen al voor op de 

wetgeving, zodat de wijzigingen hoofdzakelijk zien op de geheimhoudingsprocedure. 

 

De Gemeentewet verandert als volgt: 

1. Nieuwe wethouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. 

2. De geheimhoudingsprocedure verandert op een aantal punten. 

3. Raadsleden, burgemeesters en wethouders moeten nevenfuncties terstond en ook 

elektronisch openbaar maken. 

4. Onverenigbare functies en de stemonthouding zijn duidelijker geregeld. 

5. De Commissaris van de Koning heeft een prominentere positie bij integriteitskwesties in een 

gemeente. 

 

De geheimhoudingsprocedure verandert vanaf 1 april 2023 op een aantal punten: 

- De burgemeester is nu ook expliciet bevoegd om geheimhouding op informatie te leggen en 

deze informatie te verstrekken aan de raad, het college, de rekenkamer en een commissie. 

- Mondelinge informatie in besloten raadsvergaderingen is voortaan van rechtswege geheim. 
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- De mogelijkheid vervalt om individuele raadsleden onder geheimhouding te informeren. 

- De raad hoeft de geheimhouding niet meer te bekrachtigen, maar kan die wel opheffen. 

- Een raadslid of commissielid dat in strijd handelt met een geheimhoudingsplicht kan bij besluit 

van de raad ten hoogste 3 maanden worden uitgesloten van het ontvangen van informatie 

waarop een verplichting tot geheimhouding rust. 

 

2. Gewenste situatie. 

De lokale regelgeving in lijn brengen met de gewijzigde Gemeentewet. 

 

3. Vervolg. 

- Bekendmaking van het vastgestelde Reglement en de vastgestelde Verordening via de 

daarvoor voorschreven weg. 

- Publiceren van een gewijzigd protocol geheimhouding en beslisboom in de dossiermodule van 

het raadsinformatiesysteem. 

 

 
Namens het presidium, 

 

De secretaris,        De voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 2023.01096; 

 

gelet op de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, artikel 16 Gemeentewet; 

 

BESLUIT: 

 

1. Het Reglement van Orde Gemeenteraad Maastricht 2023 wordt vastgesteld. 

2. De Verordening op de Domeinvergaderingen Gemeenteraad Maastricht 2023 wordt 

vastgesteld. 

 

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

 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 
 


