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Toegevoegd artikel 4a:

Artikel 4a  Het seniorenconvent
Het seniorenconvent bestaat uit de burgemeester, de fractievoorzitters en de 
griffier en eventueel de  gemeentesecretaris. De leden kunnen zich niet laten 
vervangen.
1. De burgemeester roept de fractievoorzitters bijeen om hen bij te praten over 

vertrouwelijke aangelegenheden die de gemeente en/of de ambtelijke 
organisatie aangaan.

2. Het seniorenconvent komt in beslotenheid bijeen. Er wordt geen verslag van 
deze bijeenkomst gemaakt.

Toegevoegd aan artikel 5:

Het initiatief voor een beeldvormende vergadering ligt bij de raad en raadsleden 
zijn bij de voorbereiding betrokken.

Toegevoegd artikel 5a:

Artikel 5.a. Informatieavond
Informatieavond: een bijeenkomst van raadsleden en fractieondersteuners 
waarin inwoners, ondernemingen en belangenorganisaties kunnen worden 
geïnformeerd over beleidsvoornemens. Het initiatief voor een informatieavond 
ligt bij het college.

Wijziging artikel 8 eerste lid:

Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in 
bestaande uit drie raadsleden. De raad stelt een commissie onderzoek 
geloofsbrieven in bestaande uit drie raadsleden. (doorgehaalde tekst is de oude 
tekst)

Wijziging artikel 16 lid 2:

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen de leden de presentielijst, die aan 
het einde van elke vergadering  door de voorzitter en de griffier door 
ondertekening wordt vastgesteld. Bij de besluitvormende vergadering tekenen de 
leden bij binnenkomst in de vergaderzaal de presentielijst, die aan het einde van 
elke vergadering door de voorzitter en de griffier door ondertekening wordt 
vastgesteld. Bij de oordeelsvormende vergadering hoeft de presentielijst niet 
getekend te worden. (doorgehaalde tekst is oude tekst)

Toegevoegd aan lid 18 (lid 8):

het is de spreker niet toegestaan ambtenaren met naam en toenaam te noemen 
tijdens het inspreken. De portefeuillehouder is verantwoordelijk en die kan 
aangesproken worden.



Wijziging artikel 40 lid a en c:

Dagen wordt werkdagen net als in lid b
a. stelt deze het college zo spoedig mogelijk in kennis van het voorstel 

waarbij het college een termijn van zeven werkdagen heeft om aan 
te geven of het gebruik wil maken van de mogelijkheid tot het geven 
van wensen en bedenkingen;

c. en heeft de initiatiefnemer, in het geval van wensen en 
bedenkingen, eenentwintig werkdagen de tijd, vanaf het moment 
van ontvangst van de wensen en bedenkingen gerekend, om het 
voorstel in te trekken of (on)gewijzigd door te zetten. Indien de 
initiatiefnemer niet binnen eenentwintig werkdagen reageert wordt 
het voorstel als niet ingediend beschouwd.
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