
Vergaderschema gemeenteraad en commissies 2013 Vastgesteld door presidium op 27-9-2013

Info-cie Besluitvoorber. 1 Besluitvoorber. 2 Reserve Raad Behandeling Belangrijk:

10-1-2013 17-1-2013 24-1-2013 31-1-2013 7-2-2013

14-2-2013 28-2-2012 7-3-2013 14-3-2013 21-3-2013 voorjaarsvakantie: week 8 (21 feb)

28-3-2013 4-4-2013 11-4-2013 18-4-2013 25-4-2013

meivakantie: week 18/19 (2 en 9 

mei)

16-5-2013 23-5-2013 30-5-2013 6-6-2013 13-6-2013 VJN, jaarrekening

meivakantie: week 18/19 (2 en 9 

mei). Vanwege koninginnedag en 

nvt 27-6-2013* nvt nvt

ma 1-7-2013 / 

do 4-7-2013 Behandeling kadernota (Algemene Beschouwingen)

20-6-2013 (27-6-2012)  11-7-2013 vervalt 18-7-2013 Reguliere stukken (excl. Kadernota)

Commissievergadering 27-6-2013 

in principe  gereserveerd voor 

kadernota*

5-9-2013 12-9-2013 19-9-2013 26-9-2013 3-10-2013

10-10-2013** 17-10-2013** 31-10-2013** / *** 7-11-2013** 14-11-2013** Begroting. Hoorzitting op 31-10** herfstvakantie: week 43 (24-10) ***

21-11-2013 28-11-2013 ma 2-12-2013 12-12-2013 19-12-2013 NJN

Vanwege sinterklaas op do 5 dec, 

is bvb 2 op maandag 2 dec.

Verzending van cyclische producten gebeurt later dan verzending van de reguliere stukken:

B&W Verzending

VJN 7-5-2013 9-5-2013

Jaarrekening 7-5-2013 9-5-2013

Kadernota 4-6-2013* 12-6-2013*

Begroting 15-10-2013 17-10-2013

NJN 12-11-2013 14-11-2013

*** De datum van de 2e besluitvoorbereidende commissie is voorlopig op 31-10-2013 gezet, waarbij rekening is gehouden met de landelijke richtlijn voor de herfstvakantie. Indien scholen van deze richtlijn afwijken, wordt de commissiedatum 

mogelijk verplaatst naar 24-10 (en is 31-10 een vergadervrije week). Dit heeft eveneens effect op de datum van de hoorzitting, die dan mee verschuift.

Uitgangspunt: als in de reservecommissie stukken worden behandeld die naar aanleiding van de behandeling gewijzigd (moeten) worden, volgt geen behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering (van de week erna). De verzendtermijn 

van stukken is hiervoor te kort.

* Indien de meicirculaire kan worden meegenomen in de kadernota vindt de collegebehandeling op 18 juni plaats, en verzending van de kadernota op 19 juni (= 1 week later). Er is dan geen gelegenheid tot een commissiebehandeling over de 

** Oktober/novemberronde:  Reguliere stukken worden behandeld in de informatiecommissie (10-10-2013) en de eerste besluitvoorbereidende commissie (17-10-2013). De begroting wordt behandeld in de tweede besluitvoorbereidende 

commissie op 31-10 (direct na de hoorzitting) en (indien nodig) op de reserveavond van 7-11-2013.


