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Vergaderschema 2022

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 16 september 2021;
gelezen het voorstel van de agendacommissie van 24 augustus 2021
b e sluit:
In vergadering bijeen op 16 september 2021
vast te stellen:
het Vergaderschema 2022 van de gemeenteraad Bloemendaal (2021002587)
De raad voornoemd, d.d.
D66 dient een amendement in (kenmerk D, corsanummer 2021002782) met als dictum:

Besluit:
-voor zowel de Kadernota als de Begroting een aparte avond op te nemen voor een algemene
commissievergadering,
-daartoe het vergaderschema vast te stellen met kenmerk 2021002704 (in plaats van 2021002587).
Amendement D wordt aangenomen met 11 stemmen voor (GrL 2x, D66, CDA; HvB, PvdA, ZB, VDB) en
6 stemmen tegen (WD, GrL lx) en 2 afwezig.
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Met inachtneming van het aangenomen amendement D wordt het raadsvoorstel aangenomen met 16
stemmen voor (WD, GrL, D66, CDA, HvB, PvdA, VDB) en 1 stem tegen (ZB) en 2 afwezig.
de voorzitter,

de griffier,

Voorgesteld besluit
Vast te stellen: het Vergaderschema 2022 van de gemeenteraad Bloemendaal (2021002587 ).
Aanleiding en beoogd effect
De gemeenteraad bepaalt haar eigen frequentie van vergaderen. Zo is bepaald in artikel 17 lid 1 van
de Gemeentewet.
Een voorstel voor het vergaderschema voor het jaar 2022 ligt nu voor.
De opzet is nagenoeg gelijk aan die van het huidige jaar. Voor wat de vergadercyclus betreft is
gestreefd naar een 5-wekelijkse cyclus.
Het totaal aantal reguliere raadsvergaderingen is 8 (5 voor het zomerreces en 3 daarna).
Voor de behandeling van de begroting is 1 extra vergadering opgenomen op 3 november 2022.
Ook zijn er extra raadsvergaderingen opgenomen die verband houden met de
gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 zullen plaatsvinden.
Na instemming van de gemeenteraad, zal het vergaderschema zo snel mogelijk worden gepubliceerd.
Op die manier wordt het voor alle betrokken partijen inzichtelijk wanneer Raads- en
commissievergaderingen in 2022 plaatsvinden.
Bijlage
Vergaderschema 2022 gemeenteraad Bloemendaal ( 2021002587)

