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Advies PHO

Positief.

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

-

7.

Essentie van het voorstel

Een kleine aanpassing zodat het mogelijk wordt
om een compact en doelmatig verslag te maken
van 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

-

-

Adviesnota AB
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Algemeen Bestuur
17-10-2018
20:00
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
04
ADV-18-01103

Onderwerp: Vierde wijziging Reglement van orde Algemeen Bestuur

Beslispunt:
Vast te stellen de vierde wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen van
het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, inhoudende het schrappen van de
verplichting van de vrijwel woordelijke verslaglegging (artikel 10 lid 2 sub f).
Inleiding:
Van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur wordt op grond van artikel 10 lid 2 sub f
van het reglement van orde een zo goed als woordelijk verslag gemaakt. Dit leidt tot
lange verslagen, waar compactere besluitenlijsten met daarin de essentie van de
gevoerde discussie ook afdoende zouden zijn. Omdat er nu nog in het reglement staat
dat al het besprokene in het verslag zou moeten komen, is een er kleine wijziging nodig.
Beoogd effect:
Een compacter en doelmatig verslag.
Argumenten:
1.1 Een besluitenlijst is gangbaar en bruikbaar.
Verslagen van raadsvergaderingen zijn doorgaans besluitenlijsten, met toezeggingen en
de afhandeling van moties vermeld. Door dit voorstel kunnen de verslagen van het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in dezelfde lijn worden opgesteld.
1.2 Een compacter verslag bespaart tijd en geld.
Het maken van een goed woordelijk verslag vraagt meer tijd en geld dan het opstellen
dan een besluitenlijst.
Kanttekeningen/risico’s:
1.1 Niet alle bijdragen van de leden van het Algemeen Bestuur worden op papier
vastgelegd.
Uitgangspunt is om daar waar het mogelijk is, net als zo veel gemeenten tegenwoordig,
ook beeld en geluidopnamen te gaan maken van de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur, zodat alle bijdragen op die manier toch integraal vastgelegd worden.
Financiën: N.v.t.

Communicatie:
Publicatie van het aangepaste reglement van orde op de website van Holland Rijnland.
Evaluatie: n.v.t.
Bijlagen:
Concept vierde wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van Holland Rijnland

Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit

