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Uitgangspunten voor vergaderrooster 2021 

1. De raads- en commissievergaderingen worden op een dinsdagavond gehouden (art. 1 RvO). 
2. Als overloopavond wordt de woensdagavond na de vergadering aangehouden (art. 2. RvO).  
3. Als vergadercyclus wordt gevolgd week 1 commissie I en II, week 2 commissie III en IV, week 3 

commissie V en VI, week 4 raad.  
4. De raadsvergaderingen voor de kadernota en de begrotingsraad worden afzonderlijk gepland.  
5. Het presidium vergadert zoveel als nodig is volgens een opgesteld vergaderschema (art. 2. RvO 

presidium), deze wordt conform vergaderrooster commissievergaderingen ingepland op 
maandagen van 18.00 – 19.30 uur, voorafgaand aan de raad vindt schriftelijke consultatie plaats.  

6. Tijdens schoolvakanties wordt op voorhand geen vergadering gepland, hierbij wordt de regio-
Midden gevolgd.  

7. Tijdens het VNG-congres wordt de 1ste avond geen vergadering gepland. Vervallen voor 2021. 
8. In december wordt een decemberraad gepland (i.v.m. verordeningen). 
9. Op grond van de commissieverordening (art. 1 verordening op de commissies) wordt een 

onderscheid gemaakt in een commissievergadering, informatieve commissie, werkconferentie en 
raadsconferentie. 

10. De commissies worden zo veel mogelijk ingedeeld (art. 2 verordening op de commissies) op 
basis van de thema’s: bestuur en financiën, fysiek domein en sociaal domein. 

11. Het presidium heeft de bevoegdheid om, indien het aantal vergaderstukken daartoe aanleiding 
geeft, tegelijkertijd meerdere commissies te agenderen (artikel 10. lid 4. verordening op de 
commissies). 

12. Vergaderingen van de auditcommissie, worden conform de P&C cyclus ingepland. 
Deze worden ingepland op een maandagavond.  

13. Voor raadsconferenties worden twee opties opgenomen, 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. 
Deze worden ingepland bij voorkeur op een dinsdagavond. Is dat niet mogelijk dan op een 
donderdagavond.  

14. Het fractievoorzittersoverleg vergadert volgens een daartoe vastgesteld schema of zo dikwijls als 
nodig is (art. 4. RvO fractievoorzittersoverleg). Er worden 2 bijeenkomsten voor het zomerreces 
gepland en 1 na het zomerreces, een dinsdagavond omstreeks februari, juni en oktober 
voorafgaand aan een informatieve commissie van 18.00 – 19.30 uur.  
 

Schoolvakanties Midden-Nederland 2021 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 

Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021 

Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

 

 

 


