
      

AMENDEMENT 
 

Onderwerp Reglement van Orde 2022 – 2026 

Datum 14 juni 2022 

Ingediend door SENIOREN VELDHOVEN, GBV 

Naar aanleiding van Agendapunt 08.02 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2022 

 

kennis genomen hebbend van: 

 Het concept Reglement van Orde, zowel de A versie als de B versie;  
 Dat onderdeel 5 Het presidium is veranderd, ten aanzien van het RvO van 17 

februari 2018, in een besloten vergadering; 
 Het onderdeel 7 Agendacommissie is toegevoegd en daarin staat dat de 

vergaderingen van de agendacommissie besloten zijn; 
 

overwegende dat: 

 Per 1 mei de Woo in werking is getreden en deze bevat geen overgangsrecht; 
 Het doel van (de Wob en) de Woo is de informatievoorziening ten behoeve van de 

controle op de goede en democratische bestuursvoering van bestuursorganen. 
Daartoe is het uitgangspunt de openbaarheid van publieke informatie;  

 De raad een besluit genomen heeft op 8 november op grond van een  
´besloten presidium vergadering`de klachtencommissie van de gemeente Veldhoven 
een advies heeft afgegeven aan de Raad van de gemeente Veldhoven, 
dossiernummer 21.01,072, om het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te 
nemen met inachtneming van de overwegingen van de commissie; 

 
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 22.014  : 

 voorliggende nieuwe Reglement van Orde te veranderen in: 

 artikel 5 lid 5 De vergaderingen van het presidium zijn besloten maar de notulen 
zijn na vaststelling openbaar en worden actief verspreid door de griffie onder de 
raadsleden en de steunfractieleden; 

 artikel 7 lid 3 De vergaderingen van de agendacommissie zijn besloten maar de 
notulen zijn na vaststelling openbaar en worden actief verspreid door de griffie 
onder de raadsleden en de steunfractieleden; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag 

 
 
 
 

Stemming UNANIEM AANGENOMEN 

Voor 28 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA) 

Tegen 0 stemmen 
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