
Amendement nr  4 
 

(artikel 35 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 
 
 
Amendement ingediend door fractie van de PvdA/CDA/VVD 

 

Agendapunt  7 

Raadsvergadering d.d 24 mei 2011 

Onderwerp: Delegatiebesluit en Aanwijs categorie van gevallen etc. 

 

 

Tekstvoorstel: Raadsbesluit nr. 7b 

  
 
 
1. Met betrekking tot een omgevingsvergunning – waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 

lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken – de bevoegdheid als bedoeld 
in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening, te delegeren aan burgemeester en 
wethouders. 

 
2. Aan het besluit onder 1 het voorschrift te verbinden dat burgemeester en wethouders voor de 

raad ter inzage leggen de besluiten die met toepassing van het delegatiebesluit zijn verleend. 
 
2a.        Te bepalen dat dit voorstel aan het college wordt gedelegeerd voor een periode van maximaal 

1 jaar en aan de initiatiefnemer gemeld wordt dat de raad nog 4 weken de gelegenheid heeft 
om op het besluit terug te komen. Een fractie vanuit de raad kan in de eerstvolgende 
vergadering via het presidium het voorstel kan doen om het collegebesluit voor de raad te 
agenderen. 

 
2b.        Het college zal de raad gedurende de periode van 1 jaar actief en terstond digitaal informeren 

over de door haar genomen besluiten. 
 
2c.        Het college ondersteunt ambtelijk de werkgroep uit de raad die aan het einde van de periode 

van 1 jaar als hier voren bedoeld met en in de evaluatie. 
 
3. Het raadsbesluit van 11 november 2008 waarbij de bevoegdheid van de gemeenteraad als 

bedoeld in de artikelen 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening 
werd gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, in te trekken. 

 
 
4. Te bepalen dat deze besluiten in werking treden op 1 juni 2011. 
 
 

Toelichting: 

 

Door middel van dit amendement komen de toezeggingen van het college aan de raad het beste tot 

zijn recht. 

 

                     
 Vries, 24 mei 2011 
 
 


