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Schijndel: 26 oktober 2016 

  

  

Onderwerp: raadsvergadering  

10 november 2016 

Uw Brief:  

Uw BSN:  

Uw Kenmerk:  

Ons Kenmerk: FKE/GRIFFIE/16.045887 

Telefoonnr.: +31 (73) 544 09 49 

 

De raadsleden van de gemeente Schijndel 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij nodig ik u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad. De vergadering is op donderdag 10 

november 2016 om 16.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. 

 

Voorlopige agenda 

De voorlopige agenda treft u hierbij aan. 

 

Gewijzigde aanvangstijd 

In verband met de volle agenda is besloten om de vergadering om 16.00 uur te laten beginnen. Het presidium heeft 

hiermee ingestemd. Nogmaals verzoek ik u dringend hiermee rekening te houden.   

 

Opzet vergadering 

De vergadering bestaat uit twee gedeelten: een gedeelte voor de pauze (16.00 – 18.00 uur) en een gedeelte er na 

(19.00 – 22.30 uur). Tijdens de pauze is voor de raads- en collegeleden soep met broodjes geregeld in de kantine. 

 

Afspraken vergaderorde  

Hoewel de vergadering eerder begint zijn in het presidium (20 oktober jl.) vanwege de volle agenda aanvullend 

afspraken gemaakt over de vergaderorde. Onderstaand een opsomming: 

 voor een stemverklaring wordt geen aparte termijn gebruikt; een stemverklaring kan desgewenst bij de 

inventarisatie van hamerstukken plaatsvinden;  

 aanmeldingen voor het vragenuur worden kritisch beoordeeld door de voorzitter; toetsingscriteria zijn: actuele 

en politiek gevoelige onderwerpen; 

 bij de ingekomen stukken zijn enkel procedurevoorstellen toegestaan, dus geen opmerkingen/suggesties; 

 het stellen van feitelijke/technische vragen is niet toegestaan;  

 er geldt een maximale spreektijd in de eerste termijn van vijf minuten per fractie;  

 in de eerste termijn wordt terughoudend omgegaan met interrupties; 

 interrupties lopen via de voorzitter. 

 

Naleving 

Als voorzitter ben ik belast met de handhaving van de vergaderorde. Ik zal dan ook op de naleving van de gemaakte 

afspraken toezien. Het spreekt echter voor zich dat alle deelnemers hierbij ook een verantwoordelijkheid hebben en 

elkaar waar nodig aanspreken.  
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Verhindering 

Bent u verhinderd, dan verzoek ik u dit aan de griffie door te geven. Dit kan zowel telefonisch (tel. (073) 544 08 52) 

als via e-mail (griffie@schijndel.nl). 

 

Hoogachtend, 

de voorzitter, 

 

 

 

J. Eugster - van Bergeijk 

 

 


