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GROENLINKS 
ZIN IN DE TOEKOMST 

Initiatiefvoorstel wijziging Verordening 
raadscommissies en Reglement van Orde 
ingediend door de fracties CDA, BB, GB, PvdA, ChrLI, 
V V D , D66, HOP, GL 

De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 4 maart 2014 ; 

Overwegende dat: 
In het presidium is afgesproken om de commissieleden zijnde geen raadsleden met ingang van de 
nieuwe raadsperiode de eed of de verklaring van belofte te laten afleggen. Hiervoor is het 
noodzakelijk de Verordening op de raadscommissies aan te passen. 

Bij het opstellen van het vergaderschema 2014 rekening is gehouden met een snellere 
doorlooptijd van een raadsvoorstel met een week. Het gaat daarbij om het indikken van de 
periode tussen de commissievergaderingen en de raadsvergadering. Dit betekent dat het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (RvO) moet 
worden aangepast. 

Besluit: 
De volgende wijzigingen door te voeren in de Verordening op de raadscommissies en het RvO 
waardoor een en ander wordt geregeld zoals opgenomen in besluit nr. 14INT00716. 

1. Verordening op de raadscommissies: 
Aan artikel 3, lid 3 toe te voegen: Deze commissieleden leggen de eed of belofte af, 
gelijk aan die voor de raadsleden, als bedoeld in artikel 14 Gemeentewet, met dien 
verstande dat voor " raad" "commiss ie" moet worden gelezen. 

2. RvO: 
a) In artikel 9 wordt "ten minste tien dagen" gewijzigd in "ten minste zeven dagen"; 
b) Artikel 13, lid 1 als volgt te wijzigen: 'De vergadering wordt door plaatsing op de 

gemeentelijke website openbaar gemaakt. ' . 

II! MIN IIII IIII II! Ill I! 
(code voor postverwerking) 



En besluit tevens deze wijzigingen in beide verordeningen op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend te maken en de wijzigingen in werking te laten treden op de dag na bekendmaking. 
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