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Wijziging
 Beeldvormende raadsbijeenkomsten is gewijzigd in
informatiebijeenkomsten.
 Website van de gemeente is gewijzigd in website van de
gemeenteraad.
 Begrippen zijn op alfabetische volgorde gezet.
 In het begrip “waarnemend raadsvoorzitter” is
toegevoegd het lidmaatschap van de agendacommissie.
Lid 2 is gewijzigd met de toevoeging “bij voorkeur één vanuit de
coalitiefracties en één vanuit de oppositiefracties”.
 De taken van het presidium zijn nader beschreven (lid 1).
 Er is toegevoegd dat de vergaderingen van het presidium
besloten zijn (lid 5).
 Er is toegevoegd dat iedere fractievoorzitter één stem
heeft (lid 8).
 Er is toegevoegd dat er een openbare besluitenlijst wordt
opgesteld en dat de griffier zorgdraagt voor publicatie (lid
10 en 11).
 De functie van het seniorenconvent is anders omschreven
(lid 1).
 Er is toegevoegd dat de vergaderingen van het
seniorenconvent besloten en vertrouwelijk zijn (lid 3).
Dit artikel is nieuw.
Lid 8 over deelname aan informatiebijeenkomsten is gewijzigd.
Dit artikel is geheel gewijzigd.
De titel van dit artikel is gewijzigd.
Lid 4 onder c sub ii is toegevoegd.
Lid 5 is toegevoegd.


Lid 1 is gewijzigd door het weghalen van de maximale
duur van het agendapunt.
 Lid 2, 3 en 5 is nieuw.
 Lid 4 is in versie A gewijzigd door het weghalen van de
beperking omtrent onderwerpen waarop bezwaar en
beroep open staat.
De leden 4 en 5 zijn nieuw.
De termen Besluitenlijst en notulen zijn vervangen door
Resultatenoverzicht en videotulen.
De termen Besluitenlijst en notulen zijn vervangen door
Resultatenoverzicht en videotulen.
Lid 2 is gewijzigd door het opnemen dat de
beantwoordingstermijn op werkdagen in beginsel 48 uur
bedraagt.
De term Vragenhalfuur is opgenomen.

44 Informatieronde:
Vragenhalfuur
*de nummering van het RvO 2022 wordt aangehouden. Omdat hier een nieuw artikel
is ingevoegd (artikel 7 De agendacommissie) wijkt de nummering vanaf dat artikel
namelijk af.

