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Vergaderschema gemeenteraad 2014

De agendacommissie stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.
Het vergaderschema 2014, versie 6 augustus 2013, vast te stellen

agendacommissie van Nieuwkoop

griffier

J.C. de Jong
voorzitter

Toelichting
Inleiding
De raad stelt haar eigen planning vast. Net als in voorgaande jaren wordt voornamelijk op
donderdag vergaderd en net als in de voorgaande jaren is de frequentie van een
'raadscyclus' in beginsel een periode van vier weken.
Beoogd effect
In een vroeg stadium duidelijkheid bieden voor raadsleden, fractieassistenten, leden van
het college van B&W, de ambtelijke organisatie en alle andere belangstellenden.
Voorgestelde besluiten I Argumenten:
1.1 Oriënterende bijeenkomsten, meningsvormende raden en
besluitvormende raadsvergaderingen worden in beginsel op donderdag
georganiseerd;
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1.2 Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee samenhangend is
de laatste vergadering van de 'oude' gemeenteraad gepland op dinsdag 25 maart en
de eerste vergadering van de 'nieuwe' gemeenteraad op donderdag 27 maart. De
datum voor de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad is vastgesteld in de
Kieswet artikel C4.
1.3 De donderdagen buiten het zomer- en het kerstreces waarop geen oriënterende
bijeenkomst, meningsvormende raad of besluitvormende raadsvergadering is
gepland worden gereserveerd voor training voor raadsleden of presentaties (van
B&W) aan raadsleden;
1.4 Door het vaststellen van deze planning voor 2014 kan iedereen hier in een zo vroeg
mogelijk stadium rekening mee houden;
Kanttekeningen:
1.1 In de planning is rekening gehouden met een aantal religieuze dagen waarop niet
vergaderd wordt;
1.2 In de planning zijn de zomer- en kerstvakanties van de basisscholen in de regio
zoveel mogelijk vrijgelaten. Alleen de agendacommissie van 26 augustus 2014 valt
hier binnen;
1.3 Vergaderdata van het presidium, de klankbordgroep rekenkamer, regiocommissie en
andere gremia worden later ingevuld;
1.4 De agendacommissie voor de meningsvormende raad van 16 januari 2014 zal voor
het kerstreces van 2013 moeten plaatsvinden (17 december 2013);
1.5 Onderwerpen voor collectieve trainingen worden later ingevuld;
1.6 Onderwerpen voor presentaties van B&W worden later ingevuld. Presentaties van
B&W worden voor zover mogelijk ook op de daarvoor beschikbare donderdagen
gepland;
Communicatie
Het vergaderschema voor 2014 wordt op de website geplaatst. Per bijeenkomst of
vergadering wordt de agenda gepubliceerd in 'bekendmaking' op de website.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Concept vergaderschema 2014, versie 6 augustus 2013
Advies meningsvormende raad MR II 5 september 2013
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende raadsvergadering.
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