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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 
 
I. De artikelen 10 lid 1 en 40 lid 2 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente 

Stichtse Vecht 2011 als volgt te wijzigen: 
 
       A.   Artikel 10          Vergaderfrequentie 

 
Artikel 10, lid 1 wijzigen “op een door de raad te bepalen plaats.” i.p.v. “in het gemeentehuis te 
Loenen aan de Vecht.” 

 
B. Artikel 40  Vragenhalfuur.  

 
Artikel 40, lid 2 komt als volgt te luiden: 
 
2. Het lid van de raad dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding 
van het onderwerp tenminste vóór 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de vergadering, 
door tussenkomst van de griffier, bij de voorzitter. 
Uitsluitend over dringende actuele zaken kan van dit tijdstip van melding worden afgeweken. In 
die situatie is het mogelijk de melding tot aan het begin van de vergadering te doen, nadat de 
voorzitter hierover is geïinformeerd.   
De voorzitter kan na overleg met het presidium weigeren een onderwerp tijdens het 
vragenhalfuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht 
aangegeven, de urgentie ontbreekt of indien het onderwerp in de vergadering op diezelfde dag 
aan de orde komt. 

 
II. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 
 
25 november 2014 
 
Griffier Voorzitter 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
3e Wijziging Reglement van Orde voor de raad van de gemeente 
Stichtse Vecht 2011 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 november 2014 
Werksessie 
4 november 2014 
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