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Team: Raadsgriffie

Voorstel aan de raad
Onderwerp
Portefeuillehouder

Vergaderschema Gemeenteraad 2020
Presidium

Samenvatting raadsvoorstel
De gemeenteraad neemt een besluit over het vergaderschema van de raad voor het jaar 2020, zoals de
Gemeentewet voorschrijft. Het vergaderschema bevat data voor het politiek beraad, de
besluitvormende raad, het seniorenoverleg, de commissie planning en control, het presidium en diverse
raadsactiviteiten. De ontvangstdata van de documenten voor majeure raadsbesluiten, zoals de
jaarverantwoording, de perspectiefnota en de programmabegroting zijn ook vastgelegd met de
voorgenomen behandeldata.

Voorgesteld raadsbesluit
1. Het vergaderschema van de gemeenteraad voor 2020 vast te stellen.

Inleiding
De Gemeentewet schrijft voor dat de raad jaarlijks vastlegt wanneer er wordt vergaderd. Dit
vergaderschema is afgestemd met de ambtelijke organisatie, de commissie planning en control, het
presidium, het seniorenoverleg en het college.

Beoogd effect
De toegankelijkheid van de raadsbijeenkomsten te vergroten voor alle betrokk enen en geïnteresseerden.

Argumenten voor
Het vergaderschema bevat de data voor het politiek beraad, de besluitvormende raadsvergaderingen, de
vergaderingen van het presidium, het seniorenoverleg en de commissie planning en control.
Uitgangspunt is dat elke dinsdag, buiten de raadsrecessen, een politieke avond is gepland. Elke tweede
maandagavond van de maand is, vanaf 18.30 uur, gereserveerd voor de hoorzittingen van de
ontwerpbestemmingsplannen.
Het schema voorziet ook in de verschillende raadsactiviteiten zoals stadsbezoeken, de raadsexcursie,
de ontwikkelingsbijeenkomsten van de raad en organisatiebezoeken.

Kanttekeningen
N.v.t.

Alternatieven
N.v.t.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
Dit raadsvoorstel heeft geen consequenties voor de middeleninzet.
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Vervolg
Het vergaderschema wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Almelo, wordt geplaatst op
IBabs en wordt binnen de organisatie gedeeld.

Bijlagen
Vergaderschema gemeenteraad 2020 (INT 68910)
Toelichting vergaderschema gemeenteraad 2020 (INT 68909)

Presidium van Almelo, 3 september 2019
de griffier,
Drs. C.M. Steenbergen
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de voorzitter,
I.A.M. ten Seldam

De Raad van de Gemeente Almelo:
Gezien het voorstel van het presidium;
Besluit:
1. Het vergaderschema van de gemeenteraad voor 2020 vast te stellen.

Gedaan in de openbare vergadering van 17 september 2019,
de griffier,

de burgemeester,

drs. C.M. Steenbergen

A.J. Gerritsen
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