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Raadsvoorstel
Waalre, 7 september 2Q2L
Vergaderdatum
Voorstelnummer
Zaaknummer
Portefeu illehouder

Naam opsteller
Naam voorstel

Grondslag raadsbesluit

: 21 september 2027
:2021-66
203397

n.v,t.
: W.A. Ernes, griffier
: Voorstel tot het vaststellen van het vergaderschema 2022
Art 11, lid 1 RvO schrijft voor dat de raad jaarlijks een
vergaderschema voor het komende kalenderjaar vaststelt.

Voorgesteld besluit:
Het vergaderschema 2022vast te stellen

Voorstelnr. 202I-66

pag.1

Datum vergadering: 21 september 2O2t

Onderwerp
Vergaderschema 2022.

Voorstel
Het vergaderschema 2O22 voorlopig vast te stellen

Inleiding
In het Reglement van Orde heeft de raad vastgelegd dat elk jaar een vergaderschema
wordt vastgesteld, Op die manier weten alle betrokkenen bij de gemeenteraad wanneer
hun aanwezigheid bij raadsaangelegenheden gewenst is. Door de griffie is een opzet voor
dit vergaderschema gemaakt op basis van art. 11 RvO (waarin de vergaderstructuur is
vastgelegd) en de vastliggende feestdagen en vakantiedata. Dit schema is gecheckt voor
wat betreft de P&C-cyclus met de afdeling financiën en besproken in het interne
driehoeksoverleg met de burgemeester en de secretaris. Vervolgens is het
conceptvoorstel voorgelegd aan het presidium, die uiteindelijk het voorstel aan de
gemeenteraad doet. Bijzonder aan 2022 is dat er op woensdag 16 maart
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De nieuwe gemeenteraad, die op 24 maart
geïnstalleerd wordt, kan uiteraard een nieuw vergaderschema vaststellen onder
intrekking van dit vergaderschema.

Beoogd resultaat
Ten einde een zorgvuldig en regelmatig besluitvormingsproces te kunnen doorlopen heeft
de gemeenteraad gekozen voor een vergadersysteem waarin sprake is van
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In art. 11 RvO wordt dit nader
ingevuld. Doel van dit voorstel is om dit systeem op voorhand vast te leggen in
specifieke data in het komende kalenderjaar, zodat daarmee door alle betrokkenen in de
agenda rekening kan worden gehouden. Daarbij is rekening gehouden met geplande
(officiële en onofficiële) feestdagen en vakantiedata. (Verandering van vergaderdata is
mogelijk naar aanleiding van besluitvorming door de raad, op voorstel van het presidium
of raadswerkgroep.)

Argumenten
In art. 11 RvO staat dat de raad heeft besloten een besluitvormingscyclus te volgen die
in de regel maandelijks bestaat uit een beeldvormende bijeenkomst, twee
oordeelsvormende bijeenkomsten en twee raadsvergaderingen. De beeldvormende
bijeenkomsten vinden in de regel plaats op de tweede dinsdag van de maand. De
oordeelsvormende bijeenkomsten vinden in de regel plaats op de eerste en derde
dinsdag van de maand. De vierde dinsdag van de maand blijft in het vergaderschema zo
veel mogelijk vrij gepland, om zo nodig een extra beeldvormende of oordeelsvormende
raadsbijeenkomst te kunnen organiseren, De raadsvergaderingen vinden in de regel
plaats op de eerste en derde dinsdag van de maand.

In de regel wordt om 19,30 aangevangen met de raadsvergadering, wordt na sluiting van
de raadsvergadering de oordeelsvormende bijeenkomst geopend, eindigt deze voor
23.00 uur en worden deze vergaderingen gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. Als de raadsbijeenkomst of raadsvergadering niet voor 23.00 uur wordt
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gesloten, bepaalt de vergadering of er wordt doorvergaderd of dat er wordt geschorst en
er een nieuwe datum wordt bepaald, waarop de vergadering heropend wordt.

Kanttekeningen
wordt, net als vorig jaar, voorgesteld op de tweede
dinsdag van november, te weten B november. De haalbaarheid hiervan is afgestemd met
het team financiën.
De vaststelling van de begroting

Kosten en dekking
N.v.t.

Vervolgprocedure en planning
N.v.t

Communicatie
Na vaststelling door de raad zullen de vastgestelde data op de website en in het

RaadslnformatieSysteem (iBabs) worden ingevoerd.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Vergaderschema 2022.

Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen informatieve bijlagen bij
dit raadsvoorstel.

PRESÏDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAALRE,

Namens deze

riffier,

W. A. Ernes
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