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Bij de brief van 10 december zat de verkeerde bijlage.
Bij deze de goede bijlage.

Art. 19 lid 2 van de Gemeentewet zegt dat de stukken tegelijkertijd met de oproep ter 
inzage gelegd moet worden.

udg mei ingang waarvan ue icueri vdii ue fddu in uuue Mmeiiblening ameuen.

Artikel 19 îH Ű ō O i

1 De burgemeester roept de leden schríftelijk tot de vergadering op.

2 Tegelijkertijd met de oproeping brengt de burgemeester dag. tijdstip en plaats van de vergadering 
ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in 
artikel 25. tweede lid, bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de 
openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegdl

Artikel 20 27 *î «P ® ö ® ±

Lukt dat niet dan heeft de voorzitter nog 48 uur de tijd om de stukken te verspreiden 
onder de LEDEN dus niet maar een gedeelte van de LEDEN!

Paragraaf 4.1 Vooabc racing van oe Ráadsvérgamring

Artikel 12. Vergaderfrequentie
1. De raadsvergaderingen vinden tn de regel plaats op een dinsdag, vangen aan om 19.30 

uur en worden gehouden m de raadiaa' van het gemeentehuis
2. De voor74ter kan in bijzondere gevallen een andere dag en/of aanvangiuur bepalen of 

een andere vergaderplaats aanween. Mij voert hierover, tenzij er sprake Is van een 
spoedeisende situatie, overleg met de gnffter.

Artikel 13. Oproep en voorlopige agenda
1. De voorzatter roept ten minste tien dagen voor een raadsvergadering de leden schnftciijk 

op door pubKatie van dè opgesicWe agenda op Kei raaosmrormat»eŚv4teem vah oc 
gemeentelijke wcblilV, Wcŕvefmeiairrç'VJn Mg, tijdstip en plaats van de vergadering.

2 De voorlopige agenda en de daartUl behorende stukken, met uitzondering van de in
artikel 25. eerste en tweede lid, van de Gemeenrewcrüadoelde stukken, worden tegeiijk 
met de oprgep aan dclêďeį- dig*taai beschikbaar gestel^. ^ '

3 In spoedeisende QcvTfgftTtan de voorzitter hi tte opr'oep toċuįteriijk 46uufrvoor 
aańving van een vergaoenng een aanvullende agenda opstēīiĩrr^Deze aanvullende 
agenda wordt met de daarb«) behorende stukken, met uitzondering van de m artikel 25. 
eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, z^tpo*d*g mogęt.jk aan de

deden beschikbaar gesteld JĒMUÊIĚtZ—
‘gadenng bestaat u*t ten rrwnste de volgende vaste agendapunten

a. Operung; "
b. Vaststelling agenda;
C Informatieronde;

i. Mondelinge vragen een het college,
ii. Mededelingen vanuit het cohege 

d. Artikel 42*vragen reglement van orde.
e. Spreekrecht burgen

ŗ

Artikel 14. Vaststellen agenda
1 Bij aanvang van de raadsvergadenng stelt de raad de agenda vast. Op voorstel van een 

raadslid of van de voorzitter kan de raad b») de vaststelling van de agenda de volgorde 
en wijze van behandeling van de agendapunten wijzigen, onderwerpen aan de agenda 
toevoegen of van de agenda afvoeren.

2 Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging 
voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een beeldvormende



Antwoord op vraag 3:
De raadsbesluiten staan niet op het RIS of waar dan ook. Bij raadsbesluiten staat daarom: 
'geen documenten gevonden', omdat ze er niet zijn!!!!!!
In 2011 werden er al opnames gemaakt en vanaf 2019 staan er ineens geen 
raadsbesluiten meer op het RIS zoals de gemeente wet voorschrijft art. 23 lid 5.

Artikel 2Ï 21 «ĵ í O O O í

1 De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden.

2 De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst 
heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

ì De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

4 Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet 
openbaar wordt gemaakt tenzi) de raad anders beslist

5 De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikeli|ke wijze 
openbaar. De raad laat de openbaarmaking athterwege'vōõTzōvënvenrangetegí'nĩréïïên betreft ten 
aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan 
openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang.

A^a.Ai ia ^ «ŕt /O II r* ft i

Vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de griffier ondertekend ^ wordt dus 
niet gedaan want er zijn geen notulen.
Deze vastgestelde notulen worden op de website geplaatst en elektronisch beschikbaar 
gesteld ^ wordt dus niet gedaan want er zijn geen notulen.



2 Wanne** ook tvj deze tweede stemming door rservard de volstrekte — n
verkregen, heeft een derde Hemming piaats tussen twee penonen. e«e de tweede 
stemming de meeste stemmen op «f» hebben veren-gd Z»jn bj de tweede stemming de 
meeste stemmen over mee* don twee personen verdeed. dan wordt *j een
tussen stemming uitgemaakt tussen wetke twee personen de derde «er^rsj zat 
plaatshebben

3 Indien t»j de tussemtenvrwng of bij de derde stemming de stemmen slaken. bcSht 
terstond het lot.

Artikel 35. Beslissing door het lot
I Wanneer het *ot moet beslissen. worden de nemen v nen t-iser Me de be-, svng 

moet plaatshebben door de voorzitter op afzondert jke. geheet get^ke. brseOes 
geschreven

2- Deze boefjes worden, nadat zij door het stembureau x»y* geconeroíeer- op pe*M*r wijze 
gevouwen, m oen stembokaa’ gedeponeerd en omgescN^d 

3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de bnehes mt de stempokaa- Degene mens 
naam op dit bnefļe voorkomt, is gekozen

PARAG «AAI 4 4 VtRSUGUGGING, l*G**QHt«i S rU* i LS

Artikel 36. Notulen en besluitenlijst
1 Oe griffier draagt zorg voor de notulen en besluier ijst van oordee*tvormtnde en 

besluitvormende raadsvergaderingen
2 Dejņoţulen moeten whouden

a de nāméiřrW dt Vóórzatter, de gr^Ter. de wethouders en de ter vergadering
oanwcxge roods- en stcs*ifrect»d«dcn. alsmede »an de leden de aŕwezg waren cn 
van de ovengo personen de het woord gevoerd heiden, 

b een vermelding van de zaken die aan de orde rijn geweest.
C. ren zakrli^kr samenvatting van het gesprokene met vermwt^-g van de namr- van 

dn '
d ren overzicht van het verloop van etke stemming met vermetdrig dj hootdwgse 

stemming van de namen van de leden de 'voor* of tegen* stemden, onder 
aantekening van de namen van de leden die nch overeen»de Gen-eentewet

U/oa

Veldhoven
van stemming hebben onthouden of rch dj het i*tv*ngen van hun «em
vergist.
de tekst van de ter vergadering .rged^nde - * j* rfwoersm en. woc^vrrr-en
moties tn rsubamendementen.
bij het betreffende agendapunt de naam en de hoeáan«ghe*d van de
wie het op grond van het bepaalde in Artikel 26 van At reglement door de
toeçrstaan deel te nemen aan de beraads'agnge''

Notulen van een oordeeisvormende raadsverçadenng worden «astgesrevd b.;
eerstvolgende oordeels vormende raadsvergadering De nobAen van een
raadsvergadering worden vastgestdd fc*j de eerstvolgende bev

De in het tweede *d genoemde personen hebben het recht een «ocnîť tot
aan de raad te doen, md*n de notulen onjustheden bevatten of met du-de*j»
hetgeen gezegd of besloten is Een voorste» tot verardenng
van de notulen b*j de gnmer te worden mgedend
Vavtgestdde notulen worden door de voorzitter en de goroene* e***5

6“ AĩrrWrPptŢhořũfēfTēñ^bèšľu^éhnjaēn Hektrořvščh besefekbaar

7' Van de raadvergaderingen worden geluid* en beeidoçrar-en gemaakt d-e cnl.ne op het
raadsinformabesysteem beschikbaar zijn


