
 

Leeswijzer modelbepalingen 

 

- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.  

- [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen. 

- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 
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Model Raadsbesluit wijziging 

Verordening op de 

raadscommissies 
 Besluit van de raad van de gemeente [naam gemeente] tot wijziging van de Verordening op de 

raadscommissies [naam gemeente en eventueel jaartal] (Verordening op de raadscommissies [naam 

gemeente en eventueel jaartal]) 

  

De raad van de gemeente [naam gemeente] ; 

gelezen het voorstel van [… (bijvoorbeeld: [het presidium OF burgemeester en wethouders])] van 

[datum en nummer]; 

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; 

gezien het advies van de [naam commissie]; 

besluit de wijziging van de volgende verordening vast te stellen: 

Artikel I 

  

De [citeertitel Verordening op de raadscommissies] wordt als volgt gewijzigd: 

  

A 

  

Artikel 8, derde lid, komt te luiden: 

  

 

3. Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op 

grond van hoofdstuk Va van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft in afwijking van het eerste en 

tweede lid onder berusting van de griffier. 

  

B 

  

In artikel 16 wordt het vierde lid vernummerd tot het tweede lid en het tweede lid tot het vierde lid. 

  

C 

  

Artikel 20, tweede lid, komt te luiden: 

  

2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling 

aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet 

opheffen van de geheimhouding op het verslag. 
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D 

  

Artikel 21 komt te luiden: 

  

 Artikel 21. Opheffing geheimhouding 

Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de 

raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft 

opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg 

gevoerd. 

  

Artikel II 

  

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal 

bestuur in werking treedt. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 

  

De voorzitter, 

De griffier, 


