Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad Medemblik 2019
Was- wordt lijst
Bestaande tekst
Artikel 4. De agendacommissie
1.Er is een agendacommissie die bestaat uit de
voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van
de raadscommissies.
2.De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden
door de leden van de agendacommissie uit hun
midden benoemd.
3.De commissiegriffiers zijn in de vergadering
van de agendacommissie aanwezig.
4.De agendacommissie kiest uit haar midden
voor de duur van de gehele zittingsperiode per
commissie een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter.
5.De agendacommissie heeft tot taak de
ontwerp agenda's van de oriënterende
raadscommissies op te stellen.
6.De voorzitter van de agendacommissie kan
voorstellen de gemeentesecretaris uit te
nodigen voor een vergadering van de
agendacommissie.
7.De vergaderingen van de agendacommissie
zijn openbaar, tenzij de agendacommissie
anders bepaalt.

Nieuwe tekst
Geschrapt, geen nieuwe tekst

Bestaande tekst
Artikel 10. Voorlopige agenda
1. Op grond van de advisering van de
raadsbrede meningvormende commissie stelt de
voorzitter de voorlopige raadsagenda op,
waarbij bij raadsvoorstellen onderscheid wordt
gemaakt in hamerstukken en bespreekstukken.

Nieuwe tekst
Artikel 10. Voorlopige agenda
1. Op grond van de advisering van de commissie
stelt de voorzitter de voorlopige raadsagenda
op, waarbij bij raadsvoorstellen onderscheid
wordt gemaakt in hamerstukken,
bespreekstukken en debatstukken.

Bestaande tekst
Artikel 16. Spreektijd
1. Het presidium kan een spreektijdregeling
vaststellen.

Nieuwe tekst
Artikel 16. Spreektijd
1. Het presidium kan een spreektijdregeling
en/of een debatregeling vaststellen.

Bestaande tekst
Artikel 19. Stemverklaring
Na het sluiten van de beraadslaging en voordat
de raad tot stemming overgaat, kunnen
raadsleden hun voorgenomen stemgedrag kort
motiveren.

Nieuwe tekst
Artikel 19. Stemverklaring
Na het sluiten van de beraadslaging of het
debat en voordat de raad tot stemming
overgaat, kunnen raadsleden hun voorgenomen
stemgedrag kort motiveren.

Bestaande tekst
Artikel 20. Beslissing
1.De voorzitter sluit de beraadslaging als hij
vaststelt dat een onderwerp of voorstel
voldoende is toegelicht, tenzij de raad anders
beslist

Nieuwe tekst
Artikel 20. Beslissing
1.De voorzitter sluit de beraadslaging of het
debat als hij vaststelt dat een onderwerp of
voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raad
anders beslist

