
 

GRIFF/GRIFF/griff/jv  Rbs Permanente adviescommissie vermindering regeldruk raadsvergadering  

 Raadsbesluit 
 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Huizen; 

 

in vergadering bijeen op 11 februari 2021,  

 

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 2 februari 2021; agendapunt 7.1; 

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

tot de instelling van een permanente “adviescommissie vermindering regeldruk”,  

met inachtneming van de volgende regeling. 

 

 

1. De adviescommissie is een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet. 

2. De adviescommissie heeft tot taak om verordeningen te beoordelen op overbodige regelgeving. De 

overbodigheid kan betrekking hebben op onderdelen van de verordening of de verordening in zijn geheel. 

De beoordeling betreft tevens het nut en de noodzaak van delegatie van regelgeving aan het college in de 

vorm van nadere regels, en de mate van beleidsvrijheid voor het college die zich uit in de ruimte voor het 

college om beleidsregels vast te stellen. 

3. Elke raadsfractie is met 1 afgevaardigde, dat kan een raadslid of lijstopvolger zijn, vertegenwoordigd in de 

adviescommissie. Een raadsfractie kan van deelname aan de adviescommissie afzien. Een fractie kan 

tussentijds een andere vertegenwoordiger of alsnog een vertegenwoordiger in de adviescommissie 

aanwijzen.  

4. De adviescommissie benoemt in zijn eerste vergadering van een nieuwe raadsperiode uit zijn midden een 

voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zodra de (plaatsvervangend) voorzitter geen lid meer is 

van de adviescommissie wordt zo spoedig mogelijk, doch niet eerder dan nadat de adviescommissie weer 

voltallig is, een nieuwe (plaatsvervangend) voorzitter aangewezen.  

5. De adviescommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. 

6. Voor zover daarvoor geen regeling is getroffen in dit besluit, bepaalt de adviescommissie zijn eigen 

werkwijze. 

7. Besluiten van de adviescommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid van de 

adviescommissie, waartoe ook de voorzitter gerekend wordt, 1 stem heeft. 

8. De vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis of op 

een andere door de adviescommissie te bepalen locatie en/of wijze. 

9. De adviescommissie kan in een openbare vergadering besluiten zaken achter gesloten deuren te 

behandelen. Op de besloten bespreking en omtrent de inhoud van de stukken die in de besloten 

bespreking zijn behandeld kan de adviescommissie geheimhouding leggen als bedoeld in artikel 86 

Gemeentewet. 

10. Datum en tijd van vergaderingen worden door, of in overleg met, de leden van de adviescommissie 

gepland. Datum en tijd worden bekend gemaakt op de website van de raad en/of via de gemeentelijke 

informatiepagina in het Nieuwblad voor Huizen. 

11. De agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering van de adviescommissie zijn openbaar. 

Ze kunnen door eenieder worden ingezien via de website van de raad of bij de informatiehoek bij de 

ingang van het gemeentehuis. De openbaarheid geldt niet voor stukken gericht aan de adviescommissie 

of die van de adviescommissie zijn, en waarop geheimhouding rust als bedoeld in artikel 86 

Gemeentewet. De agenda met stukken, inclusief geheime stukken, zijn wel door alle raadsleden en 

lijstopvolgers via het digitaal vergadersysteem van de raad in te zien. 
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12. Alvorens een advies aan de raad wordt uitgebracht stelt de adviescommissie het college en/of de 

burgemeester in de gelegenheid een zienswijze daarover aan de adviescommissie uit te brengen. 

13. De adviescommissie brengt haar adviezen, met de daarbij behorende zienswijze van het college en/of de 

burgemeester, rechtstreeks aan de raad uit. De raad kan besluiten adviezen van de adviescommissie 

eerst in de raadscommissie(s) die het aangaat te behandelen alvorens een besluit te nemen. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2021, 

 

de griffier, de voorzitter, 


