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Aan de leden van de cormmissies Sociaal Domein, Fysiek 

Domein en ABM 

Onderwerp: Agenda gecombineerde Uw brief van Nummer 
commissievergadering 
22 oktober 2020 

Ons kenmerk :grill/jv Toestel nr : 4 96 

Huizen 8 oktober 2020 Uw kenmerk Bijlagen : div. 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Geachte commissieleden, 

Hierbij ontvangt u de agenda met stukken voorde gecombineerde commissievergadering van 

donderdag 22 oktober a.s., aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Geheimhouding op biilagen 

Bij het volgende agendapunt zijn geheime stukken gevoegd: 

• agendapunt 6 "Meerjarenonderhoudsplanning 2020 t/m 2024 voor infrastructuur en 

rioolexploitatie" ~ het betreft de bijlagen 1 en 2. 

De GEHEIMHOUDING op voornoemde stukken heeft tot gevolg, dat over de inhoud van deze 

bijlagen niets in de openbare vergadering gezegd mag worden. Als de behoefte bestaat om over de 

inhoud van deze GEHEIME bijlagen te spreken, dan dient dat te gebeuren in een besloten deel van 

de vergadering. In de besloten vergadering dient de commissie ook te besluiten over de 

GEHEIMHOUDING op de besloten bespreking. 

Enkele algemene opmerkingen over d_e_gecombineerde commissievergadering 

1. De grootte van de fractievertegenwoordiging 

Overeenkomstig artikel 4, lid 2 onder c, van de "verordening op de vaste raadscommissies 2015" 

mag de fractievertegenwoordiging, ongeacht of dat raadsleden en/of lijstopvolgers zijn, ten hoogste 

uit één lid van elke raadscommissie (Sociaal Domein, Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en 

Middelen) en dus in totaal uit maximaal 3 personen bestaan. Dat betekent dat tijdens de 

gecombineerde commissievergadering maximaal 27 commissieleden (ongeacht of dat lijstopvolgers 

en/of raadsleden zijn) namens de 9 raadsfracties aanwezig kunnen/mogen zijn. 

De samenstelling van de fractievertegenwoordiging mag per agendapunt verschillen, zolang er 

maar niet meer dan 3 fractievertegenwoordigers zitting hebben. 
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Vanwege de maatregelen ter bestrijding van de corona (onderlinge afstand van 1,5 meter) kan alleen 
telkens één woordvoerder per fractie zitting nemen aan de vergadertafel. De overige fractievertegen-

woordigers zullen plaats moeten nemen op de tribune. Wel zal er per agendapunt gelegenheid zijn 

voor een wisseling van woordvoerder aan de vergadertafel. 

2._ Spreken met één woordvoerder per fractie per agendapunt 

Per agendapunt treedt één persoon op als woordvoerder namens de fractie. Dus anders dan bij de 

raadsvergaderingen is het fractievoorcitters dus niet toegestaan om naast de woordvoerder bij 

het agendapunt ook te spreken. Binnen de fractievertegenwoordiging in de gecombineerde 

commissievergadering dienen hierover dus, zo nodig, afspraken gemaakt te worden. 

Bij de agendapunten met verschillende onderdelen (bijvoorbeeld de begrotingsprogramma's) geldt 

het voorgaande per onderdeel. 

3. Inspreken 

Anders dan voorgaande jaren zal, als een inspreker klaar is, er de gelegenheid zijn om vanuit de 

commissie zo nodig aanvullende informatie te vragen. 

4. Technische vragen 

U kunt rechtstreeks contact zoeken met de behandelend ambtenaar voor het stellen van technische 
vragen. Wie de behandelend ambtenaar is, staat vermeld op het concept-raadsvoorstel. U kunt 

contact opnemen via de mail, telefonisch of door langs te gaan. De beantwoording van de technische 

vragen zal altijd via de mail gebeuren. Dat mailbericht zal alleen aan de vragensteller worden 

verzonden. 

Verzoek is wel om zoveel als mogelijk de technische vragen tijdig voorafgaand aan de vergadering te 

stellen, zodat er ook voldoende tijd is om die vragen te beantwoorden. 

Hoogachtend, 
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Gemeente Huizen 

Huizen, 8 oktober 2020 

De leden van de raadscommissies 

Onderwerp: uitnodiging commissievergadering 22 oktober 2020 

Geachte leden, 

Namens de voorzitters van de onderstaande raadscommissies nodig ík de respectieve leden uit voorde 

volgende vergadering: 

Gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein donderdag 22 oktober 2020 

en Algemeen.. Bestuur en Middelen raadzaal, 20.00 uur 

Bijgaand ontvangt u de agenda voorde commissievergadering met de voor u relevante stukken. 

De griffier 


