Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2019
Was- wordt lijst
Bestaande tekst
Artikel 1. Begripsbepalingen
h. agendacommissie: een vergadering van de
voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van
de raadscommissies.

Nieuwe tekst
Artikel 1. Begripsbepalingen
Geschrapt, nieuw punt h:
h. debatstuk: een agendapunt dat voor de
raadsagenda wordt geagendeerd en dat,
voorafgaand aan besluitvorming, debat in de
gemeenteraad behoeft;

Bestaande tekst
Artikel 2. Instelling raadscommissies
1. Er zijn drie oriënterende raadscommissies
(bestuur en middelen, ruimte en samenleving)
en één meningvormende commissie.

Nieuwe tekst
Artikel 2. Instelling raadscommissie
Geschrapt, nieuwe tekst:
1.
Er is een raadscommissie

Bestaande tekst
Artikel 3. Taken
1. Een oriënterende raadscommissie:
a.vraagt, indien gewenst, verduidelijking aan
het college over in ieder geval de onderwerpen
waarop haar werkzaamheden betrekking
hebben;
b. kan advies uitbrengen aan de
meningvormende commissie over de wijze van
behandeling van een raadsvoorstel
(bespreekstuk of hamerstuk);
c. kan advies uitbrengen aan de raad over
andere onderwerpen dan bedoeld onder a.
2. Een meningvormende commissie:
a. voert, indien gewenst, debat over
raadsvoorstellen;
b. voert, indien gewenst, overleg met het
college over raadsvoorstellen;
c. brengt advies uit aan de raad over de wijze
van behandeling van de raadsvoorstellen in de
raadsvergadering (bespreekstuk of hamerstuk).
d. kan advies uitbrengen aan de raad over
andere onderwerpen dan bedoeld onder a.

Nieuwe tekst
Artikel 3. Taken
Geschrapt, nieuwe tekst:
De raadscommissie heeft de volgende taken:
1. Het uitbrengen van advies aan de raad over
een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft
op de in de commissies aan de orde komende
onderwerpen.
2. Het uitbrengen van advies aan de raad uit
eigener beweging.
3. Voeren van overleg met het college of de
burgemeester over in ieder geval door het
college of de burgemeester verstrekte
inlichtingen en het gevoerde bestuur ten
aanzien van de in de commissies aan de orde
komende onderwerpen.

Bestaande tekst
Artikel 4. Samenstelling
1. In de oriënterende commissies nemen
maximaal twee leden per fractie per
agendapunt aan de vergadertafel plaats. Een
fractie heeft per agendapunt één
woordvoerder, tenzij de commissie anders
besluit.
2. In de meningvormende commissie nemen
maximaal drie leden per fractie per
agendapunt aan de vergadertafel plaats. Een
fractie heeft per agendapunt één woordvoerder
tenzij de commissie anders besluit.

Nieuwe tekst
Artikel 4. Samenstelling
Geschrapt, nieuwe tekst en hernummering:
1. In de raadscommissie nemen maximaal twee
leden per fractie per agendapunt aan de
vergadertafel plaats. Een fractie heeft per
agendapunt één woordvoerder, tenzij de
commissie anders besluit.

Bestaande tekst
Artikel 7. De commissiegriffier
1. De griffier van de raad wijst ter
ondersteuning van iedere raadscommissie een
op de griffie werkzame ambtenaar of, in
samenspraak met de secretaris, een niet op de
griffie werkzame ambtenaar aan als
commissiegriffier.

Nieuwe tekst
Artikel 7. De commissiegriffier
1. De griffier van de raad wijst ter
ondersteuning van de raadscommissie een op
de griffie werkzame ambtenaar of, in
samenspraak met de secretaris, een niet op de
griffie werkzame ambtenaar aan als
commissiegriffier.

Bestaande tekst
Artikel 8. Vergaderfrequentie

Nieuwe tekst
Artikel 8. Vergaderfrequentie

3. De vergaderingen van de oriënterende
raadscommissies vinden plaats in het
gemeentehuis en zijn verdeeld in twee
tijdblokken, te weten van 19.30 tot 20.30 uur
en van 20.45 tot een eindtijd van 22.30 uur. De
commissie kan na een verzoek daartoe van de
voorzitter, bij meerderheid van stemmen,
bepalen dat tot uiterlijk 23.00 uur wordt
vergaderd.
4. De meningvormende commissie vangt aan
om 19.30 uur en kent als eindtijd 22.30 uur,
waarbij het agendapunt dat in behandeling is
op dat moment kan worden afgehandeld tot
een uiterlijke eindtijd van 23.00 uur.
5. De agendacommissie kan in bijzondere
gevallen een ander tijdstip bepalen of een of
een andere vergaderplaats aanwijzen.

Geschrapt

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 9. Oproep en agenda
1. De voorlopige agenda met een voorstel voor
behandeltijden wordt op voordracht van de
griffie vastgesteld door de agendacommissie.
3. De voorzitter zendt ten minste negen dagen
voor de oriënterende commissievergadering de
leden een oproep onder vermelding van de
dag, het tijdstip en de plaats van de
vergadering.
4.De voorzitter zendt ten minste zeven dagen
voor de meningvormende commissie en voor de
raadsvergadering de leden een oproep onder
vermelding van de dag, het tijdstip en de
plaats van de vergadering.

Artikel 9. Oproep en agenda
1. De voorlopige agenda met een voorstel voor
behandeltijden wordt op voordracht van de
griffie vastgesteld door het presidium.
3. De voorzitter zendt ten minste negen dagen
voor de commissievergadering de leden een
oproep onder vermelding van de dag, het
tijdstip en de plaats van de vergadering.

8. Een commissielid kan een onderwerp in een
commissie laten agenderen door een
bespreeknotitie bij de agendacommissie in te
dienen.
9. Een lid van het college kan een onderwerp in
een commissie laten agenderen door een
bespreeknotitie bij de agendacommissie in te

8. Een commissielid kan een onderwerp in een
commissie laten agenderen door een
bespreeknotitie bij het presidium in te dienen.

Geschrapt

4. Het presidium kan in bijzondere gevallen
een ander tijdstip bepalen of een of een
andere vergaderplaats aanwijzen.

4. Geschrapt

9. Een lid van het college kan een onderwerp in
een commissie laten agenderen door een
bespreeknotitie bij het presidium in te dienen.

dienen.

Bestaande tekst
Artikel 16. Spreekrecht burgers
1. Burgers, vertegenwoordigers van
maatschappelijke instellingen en bedrijven
kunnen:
a. over een niet geagendeerd onderwerp hun
mening kenbaar maken tijdens een
rondetafelgesprek voorafgaand aan de
meningvormende commissie of
b. bij een onderwerp dat op de agenda staat of
over een niet geagendeerd onderwerp bij
aanvang van de vergadering in de oriënterende
fase inspreken waarna de commissieleden in de
gelegenheid gesteld worden de inspreker(s)
verduidelijkende vragen te stellen.

Nieuwe tekst
Artikel 15. Spreekrecht burgers
1. Burgers, vertegenwoordigers van
maatschappelijke instellingen, organisaties en
bedrijven kunnen:
a. over een niet geagendeerd onderwerp hun
mening kenbaar maken tijdens een
rondetafelgesprek voorafgaand aan de
raadscommissie of
b. bij een onderwerp dat op de agenda staat of
over een niet geagendeerd onderwerp bij
aanvang van de vergadering in de oriënterende
fase inspreken waarna de commissieleden in de
gelegenheid gesteld worden de inspreker(s)
verduidelijkende vragen te stellen.

3. Op voorstel van de voorzitter kan de
meningvormende commissie besluiten inspraak
over geagendeerde onderwerpen in de
meningvormende fase toe te staan.

3. Geschrapt

Bestaande tekst
Artikel 17. Uitkomst van de behandeling van
een onderwerp
1. Bij de afsluiting van de bespreking van een
raadsvoorstel in de oriënterende
commissievergadering stelt de commissie vast
of het voorstel als bespreekstuk of hamerstuk
voor de meningvormende commissievergadering
kan worden geagendeerd.
2. Bij de afsluiting van de bespreking van een
raadsvoorstel in de meningvormende
commissievergadering stelt de commissie vast
of het voorstel als bespreekstuk of hamerstuk
voor de raadsvergadering kan worden
geagendeerd.

Nieuwe tekst
17. Uitkomst van de behandeling van een
onderwerp
1. Als een raadscommissie een advies aan de
raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel
van de commissievoorzitter over de inhoud van
het advies.
2. Het advies betreft de agendering in de
raadsvergadering: hamerstuk, bespreekstuk of
debatstuk.
3. In een vergadering vinden in beginsel geen
stemmingen plaats, met uitzondering van
stemmingen over geheimhouding en met
betrekking tot de orde.
4. Bij een stemming worden rekening gehouden
met de omvang van de fractie in de
gemeenteraad.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 19. Besluitenlijst

Artikel 19. Besluitenlijst

3. De digitale besluitenlijst van de
oriënterende commissie die vergadert in de
raadzaal en van de meningvormende commissie
worden zo spoedig mogelijk op de
gemeentelijke website geplaatst.
4. De samenvattende besluitenlijsten van de
commissievergaderingen worden ter
vaststelling voorgelegd in de eerstvolgende
vergadering van de betreffende commissie.

3. Doorhaling is geschrapt

4. Doorhaling is geschrapt

