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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gezien het voorstel van de voorzitter en de griffier van de gemeenteraad van 23 oktober 2014, 
 
gelet op: 
de Gemeentewet en het Reglement van Orde; 
de bespreking in de werksessie van 4 november 2014; 
 
besluit 
 
I  Artikel 1, lid 2 en artikel 4, lid 2 van het Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011 
als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 1  Samenstelling 

2. De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitters van de werksessies 
zijn lid van het presidium. 

 
Artikel 4 Werkzaamheden van het presidium 

2. Het presidium stelt jaarlijks een vergaderschema vast voor de vergaderingen van de 
werksessies en de gemeenteraad. 

 
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 
Wijziging Reglement voor het presidium  Stichtse Vecht 2011 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 november 2014 
 
Werksessie 
4 november 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/37077-VB/14/04473 
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