
 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
BESLUIT 

 
Registratienummer:  1330846 
 

 

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;  

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 24 oktober 2016 nummers 1330846, 

 

gelet op de artikelen 82 van de Gemeentewet; 

 

 

B E S L U I T :  

 

 

Vast te stellen: de verordening tot de 2e wijziging van Instellingsverordening 

raadscommissie Beemster 2010, luidende: 

 

 

Artikel I 

  

A. Artikel 4, lid 2 komt te luiden: 

De raad benoemt op voordracht van een fractie voor ieder fractie ten hoogste twee  

plaatsvervangend leden per fractie, die zitting in de raadscommissie heeft bij 

verhindering of ontstentenis van een lid als bedoeld in het eerste lid. Het 

plaatsvervangend lid voldoet aan de in het vierde lid genoemde vereisten. 

 

B. Aan artikel 14 wordt het volgende lid 4 toegevoegd: 

4. Een voorstel van een lid zoals bedoeld in lid 3 moet door tenminste twee fracties 

worden gesteund en dient gemotiveerd te zijn blijkende uit een vooraf, aan de 

vergaderstukken toegevoegd schriftelijk stuk. 

 

C. Lid 4 en 5 van artikel 14 worden vernummerd tot lid 5 en 6. 

 

D. Aan artikel 26 worden de volgende leden toegevoegd. 

4. Een A-punt is een agendapunt waarover in de raadsvergadering niet meer kan 

worden gediscussieerd.  

Een B-punt is een agendapunt waarover opnieuw kan worden gediscussieerd in de 

raadsvergadering die niet aansluitend is op de betreffende commissievergadering 

maar de daarop volgende.  

Een C-punt is een agendapunt waarbij niet om een raadsbesluit wordt gevraagd maar 

voor een opiniërende discussie. 

5. De commissie benoemt een onderwerp of voorstel tot B-punt als één fractie daarom 

vraagt. 

6. De commissie kan adviseren om een B-punt te agenderen voor in de 

raadsvergadering die op dezelfde dag als de commissievergadering plaats vindt, als 



het onderwerp of voorstel een spoedeisend karakter heeft of als dit een onderwerp of 

voorstel betreft waarvan zowel de commissie als het college aangeven dat er geen 

behoefte is aan heroverweging. 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 8 november 2016 

 

 

 

 

 

A.J.M. van Beek  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 


