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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4800  

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling   --- 

Raad    27-03-2014 

Agendanummer   7 

 

Onderwerp:  

Benoeming leden van de agendacommissie 

 

Wij stellen voor:  

een of meer leden van de agendacommissie te benoemen. 

 

Bestaand kader:  

Artikel 4 Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011 

 

Inleiding: 

De raad zal binnenkort de vergaderwijze evalueren. Tot die tijd wordt het huidige 

vergadersysteem gehanteerd. Dit betekent dat er onder andere leden van de 

agendacommissie moeten worden benoemd. 

De agendacommissie is beschreven in het Reglement van orde voor de gemeenteraad. 

De leden 2 en 3 van artikel 4 luiden: 

2. De agendacommissie bestaat uit de waarnemend raadsvoorzitter en de 

informatiebijeenkomst- /voorrondevoorzitters die door de raad als lid van de 

agendacommissie benoemd zijn. 

3. De waarnemend raadsvoorzitter is tevens voorzitter van de agendacommissie. 

In het huidige vergadersysteem spreken we niet meer van voorronde, maar van 

uitwisseling. Dit is in dit verband niet van belang; het zijn beide bijeenkomsten van 

de raadscommissie. 

 

Argumenten: 

De leden van de agendacommissie dienen door de raad benoemd te worden uit de 

voorzitters van de informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten. 

 

Financiële dekking:   

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Urgentie: 

Op 23 april staat de eerstvolgende bijeenkomst van de agendacommissie gepland. In 

de raad van 27 maart dient daarom tenminste één lid van de agendacommissie te 

worden benoemd. 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter
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Nr.     3. Bestuur\4800 

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling   --- 

Raad    27-03-2014 

Agendanummer   7 

 

 

Onderwerp: 

Benoeming leden van de agendacommissie 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en griffier, 

gelet op het bepaalde in  

- artikel 16 Gemeentewet; 

- artikel 4 Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011 

 

besluit:  

# te benoemen als lid van de agendacommissie. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 maart 2014. 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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