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Amendement Vergaderfrequentie en -duur raad

Corsanummer: Bloemendaal

Van: GroenLinks,

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 2019008513 (Regelement van Orde Bloemendaal)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020,

Constaterende dat over de vergaderfrequentie en het beëindigingstijdstip van de gemeenteraad in het 
raadsvoorstel is opgenomen onder Artikel 11 (Tijd en plaats van vergaderen):
"1. De vergaderingen van de raad vinden in de regel één keer in de vijf weken plaats overeenkomstig het 
jaarlijks vast te stellen vergaderschema en worden in de regel gehouden op een donderdag in het 
gemeentehuis.
2. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 23.00 uur. De raad heeft de 
mogelijkheid tot verlenging met een half uur, indien de vergadering naar verwachting binnen die tijd kan 
worden afgerond."

Overwegende dat het aantal bespreekpunten ten opzichte van voorgaande járen in 2020 en daarna 
wellicht niet zal afnemen en deze punten in het algemeen een behandeling zonder te veel tijdsdruk 
verdienen; dat met het oog hierop de ruimte moet bestaan om - bijvoorbeeld vanaf 1-1-2021- de 
standaard-vergaderfrequentie iets te verhogen en/of sluitingstijd van de raadsvergadering iets verder 
op te rekken, zonder daar daarvoor een nieuwe wijziging van het Regelement van Orde nodig is;

Besluit
Toe te voegen aan het besluit tot vaststelling van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
Bloemendaal 2020 (kenmerk 2019008514): "met dien verstande dat Artikel 11 lid 1 en lid 2 als volgt 
worden gewijzigd;
1. De vergaderingen van de raad vinden in de regel met een vaste frequentie van één keer in de vier of 
vijf weken plaats, overeenkomstig het (jaarlijks) vast te stellen vergaderschema en worden in de regel 
gehouden op een donderdag in het gemeentehuis.
2. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 23.00 uur. De raad heeft de 
mogelijkheid tot verlenging met maximaal een uur, indien de vergadering naar verwachting binnen 
die tijd kan worden afgerond.

Ingediend door:
(

GroenLinks,


