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Amendement ten aanzien van Artikel 28 Reglement van Orde gemeenteraad
Bloemendaal
Corsanummer:
Van:

Liberaal Bloemendaal, CDA, Hart voor Bloemendaal

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Amendement bij raadsvoorstel

Bloemendaal

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 maart 2020,
Constaterende dat:

o

De Gemeenteraad in de vergadering van 31 januari 2020 een besluit heeft genomen over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat:

o
o
o
o

Artikel 28 aangeeft dat een orgaan dat geheimhouding oplegt en aan de raad verzoekt om dit
te bekrachtigen in overleg kan treden met de raad als orgaan;
Dit in de praktijk betekent dat indien een commissie geheimhouding oplegt, zij in overleg
daarover treedt met de raad;
Dit in de praktijk een aparte situatie oplevert, aangezien de commissie onderdeel is van de
raad;
Dit het moment is om zaken zo helder mogelijk op te stellen.

BESLUIT:
Artikel 28

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede
en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen
wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten
raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.
Te wijzigen in:
Artikel 28

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede
en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen en dan wel niet te
bekrachtigen wordt daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan,
behoudens een raadscommissie, overleg gevoerd, indien dit wenselijk wordt geacht door één van de
organen.
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Ingediend door: Liberal Bloemendaal, CDA, Hart Bloemendaal

