
 
Memo t.b.v. presidium 16 september 2019 

betreft: Voorstel vergaderschema raad 2020 
 
 
Voor het jaar 2020 is een vergaderschema opgesteld. Het presidium wordt gevraagd kritisch naar het 
nieuw opgestelde schema te kijken en te beoordelen of de raad met het schema het best bediend 
wordt.  
 
Het verzoek aan het presidium is om, indien akkoord met het vergaderschema,  de griffie het nieuwe 
schema te laten publiceren en het schema daarmee vanaf januari 2020 in werking te laten treden.  
 
Ter verduidelijking van het vergaderschema en ter onderbouwing van de gemaakte keuzes, hierbij 
een opsomming van de overwegingen die uiteindelijk geleid hebben tot de definitieve versie.  
 

 Voor de overzichtelijkheid van de vergaderingen en bijeenkomsten van fracties en de raad is 
het schema in een nieuw format opgesteld. In dit nieuwe overzicht zijn de weken duidelijker 
weergegeven dan in het oude overzicht waardoor er in één oog opslag een patroon in de 
vergadercyclus kan worden herkend.  

 Er zijn vergaderingen gepland op de dinsdagen na Pasen en na Pinksteren (dinsdag 14 april 
fractievergadering en dinsdag 2 juni politiek forum). 

 De week van 4 mei wordt overgeslagen als vergaderweek aangezien er geen vergaderingen 
mogelijk zijn op 4 en 5 mei en de meeste scholen een tweeweekse meivakantie zullen 
hanteren. 

 Op maandag 8 juni vindt geen vergadering plaats aangezien het VNG congres op dinsdag 9 en 
woensdag 10 juni plaatsvindt.  

 De nazomer BBQ voor 2020 is gepland op donderdag 3 september.  

 In de week van 28 september zijn twee vergaderweken samengevoegd. Op maandag 28 
september is er Presidium en informatieavond en op donderdag 1 oktober is er 
fractievergadering.  
Het op deze manier verkorten van de cyclus maakt dat er een ideale situatie ontstaat waarin 
elke aaneengesloten periode begint met een Presidium / informatieavond en afgesloten 
wordt met een fractie / raadsvergadering. Uiteindelijk resulteert dit in een raadsvergadering 
voor de herfstvakantie, een fractievergadering voor de Begrotingsraad en op 14 december de 
laatste raadsvergadering van het jaar. 

 De aanlevertermijn van stukken is in het nieuwe schema een week vervroegd. In het huidige 
schema levert de organisatie de stukken bij de griffie uiterlijk de donderdag voor het 
Presidium aan. In het schema voor 2020 is dat met één week vervroegd. Op die manier kan 
de griffie in de week vóór het opstellen van de presidium agenda en concept agenda’s van 
forum en raad, de organisatie voorzien van advies.  

 Nieuw in het schema zijn de themadagen. In 2020 zijn er drie ingepland, waarvan de laatste 
in december met aansluitend een Kerstborrel. Voorbereiding van de themadagen zal door de 
griffie gebeuren in samenspraak met het Presidium.  
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