
Vergaderschema gemeenteraad 30-6-2011

Laatste B&W (di) Presidium (do) Verzenden cies (di) Info-cie (do) Besluitvoorber. 1 (do) Besluitvoorber. 2 (do) Reserve (do)* Verzenden raad (di) Raad (do) Behandeling Belangrijk:

** 20-9-2011 22-9-2011 27-9-2011 6-10-2011 13-10-2011

Niet begroting-gerelateerde stukken 

worden verzonden op 27 september 

en behandeld in de 

informatiecommissie op 6 oktober en 

in besluitvoobereidende commissie 

op 13 oktober.

Week 42 = herfstvakantie. Begroting moet 

voor 15 november bij provincie zijn.

** 11-10-2011 vr. 14-10-2011 27-10-2011 3-11-2011

Begroting wordt 14 oktober 

verzonden. Hoorzitting + 

behandeling begroting op 27 

oktober. Vervolg behandeling op 3 

november. 

1-11-2011 3-11-2011 8-11-2011 17-11-2011 24-11-2011 1-12-2011 8-12-2011 6-12-2011 15-12-2011 Najaarsnota

20-12-2011 wo 21-12-2011 vr 23-12-2011 12-1-2012 19-1-2012 26-1-2012 2-2-2012 31-1-2012 9-2-2012

*** 31-1-2012 2-2-2012 7-2-2012 16-2-2012

*** 14-2-2012 16-2-2012 21-2-2012 1-3-2012 8-3-2012 15-3-2012

13-3-2012 15-3-2012 20-3-2012 29-3-2012 5-4-2012 12-4-2012 19-4-2012 17-4-2012 26-4-2012 Voorjaarsnota?

24-4-2012 26-4-2012 1-5-2012 10-5-2012 24-5-2012 31-5-2012 7-6-2012 5-6-2012 14-6-2012 Voorjaarsnota?

Week 18 = meivakantie. 17 mei (week 20) is 

hemelvaartsdag

**** ma 4-6-2012 7-6-2012 12-6-2012 21-6-2012 28-6-2012 26-6-2012 5-7-2012

Uitsluitend kadernota en 

jaarrekening. (rekeningcommissie 

tijdens informatieavond) Zomervakantie begint in week 28

*

**

***

**** Verzending t.b.v. de raadsbehandeling vindt voorafgaand aan de commissiebehandeling plaats. De kadernota en jaarrekening wijzigen echter niet na commissiebehandeling (evt. wijzigingen volgen per amendement in de raad) en zijn al in bezit.

De stukken voor de informatiecommissie worden op 7 februari verzonden. De stukken voor de besluitvoorbereidende commissies worden 21 februari verzonden. Het presidium komt in deze ronde twee keer bij elkaar ter voorbereiding van de commissies. 

22-3-2012 Week 8 = voorjaarsvakantie13-3-2012

1-11-2010 10-11-2011

De begroting is eind september nog in voorbereiding en kan dus niet tegelijk met de reguliere stukken worden verzonden op 20-9. De begroting wordt mid-oktober nagezonden. Reguliere stukken vinden plaats in de informatiecommissie en de eerste besluitvoorbereidende 

commissie. De begroting wordt behandeld in de tweede besluitvoorbereidende commissie (direct na de hoorzitting) en (indien nodig) op de reserveavond.

Uitgangspunt: als in de reservecommissie stukken worden behandeld die naar aanleiding van de behandeling gewijzigd (moeten) worden, volgt geen behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering (van de week erna). De verzendtermijn van stukken is hiervoor te 

kort.


