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Onderwerp: Regeling Presidium van de gemeenteraad van Bergen: vaststellen van de 

gewijzigde regeling a.g.v. toevoegen agenderende bevoegdheid aan de taken 
van het Presidium 

 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Het vaststellen van de gewijzigde regeling Presidium en het daarmee intrekken 

van de regeling Presidium uit 2003 en de Regeling tot het instellen van een 
agendacommissie uit 2003 

 

 
1. Aanleiding 

 
In januari 2007 is in het presidium en de agendacommissie uitvoerig gesproken over nut en 
noodzaak van het onderbrengen van de agenderingstaak in een aparte commissie. In goed 
overleg met alle voorzitters is uiteindelijk de voorkeur gegeven aan het overhevelen van de 
taken van de agendacommissie naar het presidium. Hiermee wordt de agendacommissie 
opgeheven en de regeling Presidium gewijzigd.  
 
2. Feiten 

 
Uw gemeenteraad bepaalt de taken en de werkwijze van de door uw raad ingestelde organen, 
zo ook die van het Presidium. Voor het Presidium zijn deze vastgelegd in de zogeheten 
Regeling tot het instellen van een presidium, vastgesteld door uw raad op 25 november 2003. 
In 2003 is door uw raad eveneens de regeling tot het instellen van een agendacommissie (25 
november 2003) vastgesteld.  
In goed onderling overleg en op basis van de opgedane ervaringen stellen het Presidium en de 
Agendacommissie van uw raad voor om de agenderingstaak over te hevelen naar het 
Presidium. In de praktijk wordt op deze wijze al gewerkt sinds maart 2007. De praktijk komt op 
dit moment nog niet overeen met de regelingen. Aanpassing van de regelingen is gewenst. Uw 
Presidium stelt u dan ook voor om de genoemde regelingen aan de praktijk aan te passen en 
daarmee de regeling tot het instellen van een agendacommissie uit 2003 in te trekken en de 
regeling tot het instellen van een presidium aan te passen en de titel te wijzigen in “regeling 
Presidium”.  
 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

De gewijzigde regeling openbaar publiceren. 
 
b. Communicatie/voorlichting 
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Alle houders van het zogeheten raadsboek ontvangen een gewijzigde regeling met een 
leeswijzer voor het invoegen in het raadsboek. 
 
c. Financiële gevolgen 

Er zijn geen financiële gevolgen. 
 
5. Overige aspecten 

 
Deze zijn niet aanwezig. 
 

Bergen, 19 juni 2007 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen, 
de griffier,      de voorzitter, 
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