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Voorlopige raadsagenda 15 september 2016  

 

 

1. Opening 

 

2. Trekking stemmingsnummer 

 

3. Vaststelling agenda 

 

4. Spreekrecht 

 

5. Vragenuur 

 

6. Uitvoering huishoudelijk zorg 

De fracties van Hart voor Schijndel en SP hebben verzocht om een extra raadsvergadering. Reden hiervoor 

is de wijze waarop het college in het algemeen en de portefeuillehouder Wmo in het bijzonder de 

huishoudelijke zorg in de gemeente uitvoeren. Het gaat daarbij onder meer over de reactie van het college 

op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.  

 

7. Sluiting 

 

Vergaderstukken 

De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl. Zie bestuur en organisatie, bestuurlijke stukken, raadsvergadering. 

Daarnaast zijn de vergaderstukken in te zien bij het informatiecentrum van het gemeentehuis. 

 

Vragenuur 

Aan het begin van de raadsvergadering is een vragenuur. Als u als raadslid hiervan gebruik wilt maken, meldt u dit 

onder vermelding van het onderwerp tenminste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter (artikel 37a 

Reglement van Orde). 

De voorzitter bepaalt de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen aan de orde worden gesteld.  

  

Spreekrecht burgers 

Artikel 14 van het Reglement van Orde regelt het spreekrecht voor burgers. Na de opening van de vergadering kan 

over de geagendeerde onderwerpen het woord worden gevoerd. Het reglement kent echter een aantal 

uitzonderingen, zoals benoemingen, besluiten waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan en de 

ingekomen stukken. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan hiervan afwijken, 

indien hij dit in het belang van de orde van de vergadering acht.   

Elke spreker heeft maximaal vijf minuten de tijd. Als er meer dan zes sprekers zijn, verdeelt de voorzitter de totale 

beschikbare spreektijd (30 minuten) evenredig over hen. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken 

van de maximale lengte van de spreektijd.  

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering bij 

de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men het woord wil 

voeren. 

 

Reg. nr: 16.0 

Steller: fke  

 

http://www.schijndel.nl/

