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Geachte dames/heren,
Namens het presidium nodig ik u uit voor de vergadering van de adviescommissie van de
gemeenteraad op dinsdag 5 september a.s. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Budel
en begint om 19.30 uur. De agenda treft u hierbij aan.
Agenda en vergaderstukken
De gemeenteraad heeft besloten om geheel digitaal te vergaderen. Dit betekent dat commissie -en
raadsleden de agenda en de vergaderstukken niet langer op papier ontvangen. Alle stukken voor de
commissie zijn te raadplegen via het RaadsInformatieSysteem (RIS) en IBABS en liggen tijdens
kantooruren ter inzage in de kamer van de griffier op de eerste verdieping in het gemeentehuis in
Budel.
Ten aanzien van bestemmingsplannen is besloten om de boekwerken (inclusief bijlagen) niet meer in
de agenda in het RIS/IBABS te plaatsen. Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien via de
volgende link: http://1706.ropubliceer.nl

Voorbereiding op de vergadering: het stellen van technische en inhoudelijke bestuurlijke vragen
Om tot een advies te kunnen komen hebben leden van de adviescommissie soms aanvullende
informatie nodig. De stukken die worden aangeboden kunnen vragen oproepen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in technische vragen en inhoudelijke of politieke vragen.
Het stellen van technische vragen tijdens de vergadering werkt onnodig vertragend. Technische
vragen moeten daarom voorafgaand aan de vergadering gesteld worden via de griffier
(p.bemelmans@cranendonck.nl).
Technische vragen die op de vrijdag voorafgaande aan de commissievergadering voor 12.00 uur
schriftelijk worden ingediend, worden ook schriftelijk voor de vergadering (uiterlijk dinsdag 12.00 uur)
beantwoord. Technische vragen die tijdens de vergadering van de adviescommissie worden gesteld
worden op een later tijdstip schriftelijk beantwoord.

Inhoudelijke of politieke vragen kunnen eveneens vooraf worden gesteld. Deze worden door de griffier
doorgestuurd naar de portefeuillehouder en de overige leden van het college.

Het college kan besluiten om deze vragen voor de vergadering schriftelijk of tijdens de vergadering
van de adviescommissie mondeling te beantwoorden.

Heeft u nog vragen?
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, aarzel dan niet om contact hierover op te nemen.
Dat kan via email of telefonisch (0495 - 431134).

Met vriendelijke groet,

Mr. P.J.F. Bemelmans

