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*Z00B367BB33* 
 

 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 
- artikel 82 van de Gemeentewet; 
- het voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad van 23 oktober 2014; 
- de bespreking in de werksessie van 4 november 2014; 
 
besluit 
 
vast te stellen de:  
 

Verordening tot wijziging van de Verordening op de werksessies 
gemeente Stichtse Vecht 2011 

 
 
 
I. De Verordening op de werksessies wordt als volgt gewijzigd. 
 

A. Aan Artikel 1 Begripsomschrijvingen wordt toegevoegd een lid j.: 
j. raadsconferentie: bijeenkomst met informatief karakter waarbij alle raads- en 

burgerleden welkom zijn en het woord kunnen voeren. 
 

B. Artikel 2 Werksessies komt als volgt te luiden: 
1. Het presidium deelt de werksessies zo veel mogelijk in op basis van de thema’s: 
a. Bestuur en Financiën;  
b. Fysiek domein;  
c. Sociaal domein en Werk. 

 
2. Daarnaast is er een uitloopwerksessie voor: 
a. agendapunten die wat betreft tijd niet in de themawerksessie in te passen zijn;  
b. agendapunten die in de themawerksessie niet konden worden afgerond. 

 
C. Artikel 10, lid 2 Vergaderfrequentie komt als volgt te luiden: 

2. De vergaderingen van de werksessies vangen aan om 19.30 uur. 
 
D. Artikel 13, lid 1 Ter inzage leggen van stukken komt als volgt te luiden: 

Raadsbesluit  
 
Onderwerp 
3e Wijziging Verordening op de Werksessies gemeente Stichtse Vecht 2011 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 november 2014 
 
Werksessie 
4 november 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/37077 
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1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, 
worden na publicatie van de agenda voor een ieder op de website van de gemeente 
Stichtse Vecht gepubliceerd.  

 
E. Artikel 14, lid 2 onder c. Openbare kennisgeving komt als volgt te luiden: 

c. De mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht, zoals bedoeld in artikel 16. 
 

II. Inwerkingtreding 
 

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 
 
 
25 november 2014 
 
Griffier Voorzitter 
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