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VASTE COMMISSIE VOOR DE GEMEENTERAAD 

D.D. 3 NOVEMBER 2016 

OM 19.00 UUR 

 

 

VOORLOPIGE AGENDA 

 

 

1. Opening en mededelingen  19.00 uur 

2. Agenda Ter vaststelling  

3. Mededelingen vanuit het college Ter informatie  

4. Openstaande actiepunten - voortgangsrapportage Ter informatie  

5. Rondvraag   

6. Spreekrecht   

7. Besluitenlijst vergadering 22 september 2016 Ter vaststelling  

8. Voorbereidingskrediet uitbreiding van depot- en 

expositiemogelijkheden gemeentelijke kunstcollectie 

Ter voorbereiding raadsvergadering 19.10 uur 

9. Herbestemming gemeentehuis Schijndel Ter voorbereiding raadsvergadering 20.00 uur 

10. Voorbereidingskrediet podiumaccommodatie Ter voorbereiding raadsvergadering 21.00 uur 

11. Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)   

 

WEBSITE 

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

Commissievergadering. De stukken zijn ook in te zien bij het informatiecentrum van het gemeentehuis. 

 

CONCEPTBESLUITENLIJST 

Als het conceptbesluitenlijst onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft wat besproken is, kunt u een voorstel tot 

verandering doen. Dit kan voor aanvang van de vergadering bij de griffier. 

 

TOELICHTING AGENDAPUNTEN 8 TOT EN MET 10  

Het presidium heeft op 20 oktober jl. besloten om deze punten te agenderen voor de commissie. In eerste termijn 

kunnen politieke/bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouders worden gesteld. In tweede termijn kunnen de 

commissieleden hierover met elkaar van gedachten wisselen c.q. het debat aangaan. Na afloop van de tweede 

termijn is er gelegenheid voor de portefeuillehouders om hierop te reageren.  

De portefeuillehouders zijn: burgemeester Eugster (punt 8), wethouder Claassen (punt 9) en wethouder Roozendaal 

(punt 10). 

 

AANWEZIGHEID COLLEGELEDEN 

Alle collegeleden zijn voor de vergadering uitgenodigd.  

 

SPREEKRECHT BURGERS 

Artikel 17 van de verordening op de vaste commissie voor de gemeenteraad regelt het spreekrecht voor burgers. 

Over zowel geagendeerde onderwerpen als niet-geagendeerde onderwerpen kan het woord worden gevoerd.  

http://www.schijndel.nl/
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Belangrijke voorwaarde is, dat het om onderwerpen gaat die behoren tot de bevoegdheid van de raad. Daarnaast 

geldt een aantal uitzonderingen, zoals klachten en bezwaren tegen besluiten van de gemeente. 

Elke spreker heeft maximaal vijf minuten de tijd om het woord te voeren. De commissieleden kunnen hierover 

vragen stellen, welke de inspreker kan beantwoorden. Voordat de tweede termijn aanvangt, is het mogelijk dat een 

inspreker een korte reactie geeft (maximaal vijf minuten). Dit is aan de voorzitter om te bepalen. Er is echter géén 

discussie mogelijk. 

De voorzitter of een commissielid doet tot slot een voorstel voor behandeling van de inbreng van de burger. 

Aanmelding voor het spreekrecht is mogelijk bij de griffier tot aanvang van de vergadering. 

 

VOORDRACHT TE BEHANDELEN ONDERWERPEN 

Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen op grond van artikel 13 van de verordening ook onderwerpen ter 

behandeling in de commissie voordragen. Daarbij gelden dezelfde “spelregels” als bij het spreekrecht. Een verzoek 
hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de commissie.  

Bij een positief oordeel, wordt het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering 

geplaatst (maximaal twee per vergadering). De indiener heeft maximaal tien minuten de tijd om het woord te 

voeren. De commissieleden kunnen vragen stellen, welke de indiener kan beantwoorden. De commissie bepaalt hoe 

met het onderwerp om te gaan. Discussie met de indiener is mogelijk, mits de commissie daartoe besluit.  

 

INFORMATIE 

Meer informatie over de vaste commissie voor de gemeenteraad, kunt u vinden op de website van de gemeente 

(www.schijndel.nl). Zie “Bestuur en organisatie , Commissies, Vaste commissie van de gemeenteraad”.   
U kunt ook contact opnemen met de griffier (tel. (073) 544 09 49 of email griffie@schijndel.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg.nr:  16.047490 

Afdeling:  griffie 

Steller:  ahe 

mailto:griffie@schijndel.nl

