
Vergaderschema tot eind 2017 
In zijn vergadering van 28 juni koos het presidium voor een vijfweekse vergadercyclus met een 
beeldvormende avond en een vergadervrije week tussen commissie- en raadsvergaderingen. 
De beeldvormende avond is een nieuw moment in de Bloemendaalse raadscyclus. Tijdens de 
beeldvormende avond kunnen burgers inspreken en kan het college raadsleden informeren over 
voorstellen waarvan de behandeling in het verschiet ligt. Dat kan betrekking hebben op voorstellen 
die later in de betreffende cyclus aan de orde komen, maar ook op voorstellen waarvan de 
behandeling pas in een latere cyclus is voorzien. In dat laatste geval kan het de beeldvormende 
avond ook gebruikt worden voor een eerste meningspeiling. 
 
Op basis van het besluit van het presidium heeft de griffie een vergaderschema gemaakt voor de rest 
van het jaar. Dat ziet er als volgt uit (alle vergaderingen starten om 20 uur, tenzij anders 
aangegeven): 
 

Datum Soort vergadering 

30 augustus CVO (aanvang 19.30 uur) 

30 augustus Presidium (aanvang 20.30 uur) 

6 september Bijzondere Gemeenteraad:  
Installatie nieuwe burgemeester 

7 september Beeldvormende Avond 

11 september Fractie 

12 september Commissie Grondgebied 

13 september  Commissie Samenleving 

14 september Commissie Bestuur & Middelen 

25 september Fractie 

27 september  CVO (aanvang 19.30 uur) 

27 september Presidium (aanvang 20.30 uur) 

28 september Gemeenteraad 

5 oktober Beeldvormende Avond: Begroting 

12 oktober Beeldvormende Avond 

16 oktober  Fractie 

17 oktober Commissie Grondgebied 

18 oktober Commissie Samenleving 

19 oktober Commissie Bestuur & Middelen 

30 oktober Fractie 

1 november  Presidium (aanvang 20.30 uur) 

2 november  Gemeenteraad 

8 november Begrotingsraad (aanvang 16 uur) 

9 november Begrotingsraad (reservering) 

16 november CVO (aanvang 19.30 uur) 

30 november Beeldvormende Avond 

4 december Fractie 

12 december Commissie Grondgebied 

6 december Commissie Samenleving 

7 december Commissie Bestuur & Middelen 

18 december  Fractie 

20 december CVO (aanvang 19.30 uur) 

20 december Presidium (20.30 uur) 

21 december Raadsvergadering 

 



Het vergaderschema voor 2018 zal worden aangeboden voor de vergadering van het presidium op 30 
augustus. 


