
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Derde wijziging Reglement van orde Algemeen 
Bestuur 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Het beter opnemen van clusters in de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6-7-2016 

5. Advies PHO - 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Verzoek enkele gemeenten voor zitplekken tijdens 
vergaderingen van het AB afwijkend van bepaling 
uit het reglement van orde Algemeen bestuur 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Een kleine aanpassing zodat er aan het verzoek 
voldaan kan worden om als clusters gegroepeerd 
te zitten bij de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur 

8. Inspraak Nee

9. Financiële gevolgen -

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:
Reglement van orde Algemeen Bestuur 

 Eerdere besluitvorming:
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
 



 

Adviesnota AB 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: Derde wijziging Reglement van orde Algemeen Bestuur 
 

 
Beslispunten: 

1. Vast te stellen de Derde wijziging van het Reglement van voor de vergaderingen 
van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, inhoudende de wijziging van 
artikel 6 lid 1 waarmee de voorzitter de plaats van de leden vaststelt. 

 
Inleiding: 
Na de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) is er vanuit twee clusters het 
verzoek gekomen om bij vergaderingen van het AB de AB-leden per cluster gegroepeerd 
bij elkaar te laten zitten. Omdat in het Reglement van orde Algemeen Bestuur staat dat 
de zitplekken voor het begin van een zittingsperiode vastgesteld worden, is een kleine 
wijziging nodig. 
 
Beoogd effect: 
De mogelijkheid creëren dat er nu aan het verzoek voldaan kan worden om als clusters 
gegroepeerd te zitten bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
 
Praktisch gezien komt het voorstel neer op: de tekst van artikel 6 lid 1 van het Reglement 
van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te 
wijzigen in: 
1. De leden van het Algemeen Bestuur nemen een vaste door de voorzitter aan te 

wijzen plaats in. De voorzitter zorgt ervoor dat de uit één gemeente afkomstige 
leden bij elkaar zitten. 

De originele tekst: 
1. De leden van het Algemeen Bestuur nemen een vaste door de voorzitter, voor het 

begin van een zittingsperiode van het Algemeen Bestuur, aan te wijzen plaats in. 
De voorzitter zorgt ervoor dat de uit één gemeente afkomstige leden bij elkaar 
zitten. 

 
Argumenten: 
1. De samenwerking in clusters wordt benadrukt. 
De andere opstelling is gerechtvaardigd, want pas na de start van deze bestuursperiode 
zetten gemeenten sterker in op de clusters. Ook doet de nieuwe opstelling geen afbreuk 
aan de orde van de vergadering; zij kan het gezamenlijk optreden verstreken. 

 
Kanttekeningen/risico’s: n.v.t. 
 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 6 juli 2016  
Tijd: 20:00-23:00 
Locatie: Oegstgeest 
Agendapunt: 01a
Kenmerk: ADV-16-00731 



 

Financiën: n.v.t.  
 
Communicatie: 
Publicatie van het aangepaste reglement van orde op de website van Holland Rijnland. 
 
Evaluatie: n.v.t. 
 
Bijlagen: 
01b  Concept Derde wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 
 
 
 
 Vergadering Holland Rijnland 

Algemeen Bestuur 
Besluit 


