
Vergaderschema 2022 versie 0.5 mutatie fractie 1 en 2; cyclus 5 weken

DEADLINE 

aanleveren 

aan college

bespreken 

in college

aanleveren 

door college 

aan raad

presidium

17.00 uur

1e fractie uitwisseling 

RIB&A-stuk

20.00 uur

informatie-

markt/-

ronde

19.30 uur

2e fractie Extra raad & 

Uitwisseling/ 

Voortgang/ 

Verdieping **

3e fractie raadsver- 

gadering

20.00 uur

di wk -2 di wk -1 do wk 0 di wk 1* ma wk 2 do wk 2 do wk 3 ma wk 4 do wk 4 ma wk 5 do wk 5

28-dec 4-jan 4-jan 10-jan 13-jan 20-jan 24-jan 27-jan 31-jan 3-feb

25-jan 25-jan 1-feb 7-feb 10-feb 17-feb 21-feb 24-feb 7-mrt 10-mrt

nvt nvt reces*** in overleg *** reces*** reces*** in overleg *** reces*** 21-mrt 23-mrt

nvt nvt reces*** in overleg *** reces*** reces*** in overleg *** reces*** 21-mrt 24-mrt

5-apr 12-apr 12-apr 19-apr inwerkprogr **** 28-apr 9-mei inwerkprogr **** 16-mei 19-mei

17-mei 24-mei 24-mei 30-mei 2-jun 16-jun 20-jun nvt 27-jun 30-jun

17-mei 24-mei 24-mei 30-mei nvt 23-jun 27-jun nvt 4-jul 7-jul

23-aug 30-aug 30-aug 5-sep 8-sep 15-sep 19-sep 22-sep 26-sep 29-sep

27-sep 4-okt 4-okt 10-okt 13-okt 20-okt 31-okt 3-nov 7-nov 10-nov

8-nov 15-nov 15-nov 21-nov 24-nov 1-dec 5-dec 8-dec 12-dec 15-dec

3-jan 10-jan 10-jan 16-jan 19-jan 26-jan 30-jan 2-feb 6-feb 9-feb

BIJZONDERHEDEN: raadsexcursie:                  1 juli'22 voorjaarsdebat: 7 juli'22

opening van het seizoen: 26 aug'22 begrotingsraad: 10 nov'22

VAKANTIES in 2022: voorjaar: 26 feb-6 mrt herfst: 22 okt-30 okt

mei: 30 april- 8 mei kerst: 24 dec-8 jan

zomer: 9 juli - 21 aug

Toelichting door griffie op het schema  

* rekenregels die de griffie hanteert voor planning 5-wekelijkse cyclus. Afwijkingen ivm vakanties en feestdagen: 

  =D -7  =D  =J -30  =J -24  =J -21  =J -14  =J -10  =J-7  =J -3 datum

Afwijkingen (oranje-vet) in de cyclus van 19 mei ivm feestdagen en meivakantie: 1ste fractie is op een dinsdag 19 april.

** Nieuw in 2022!  Deze avond is  beschikbaar voor extra Raad, Voortgang en Verdieping of Uitwisseling.

*** de cyclus van afscheids- en installatieraad kent geen presidium, uitwisseling, of informatieavond. De 1ste en 2de fractie zijn in overleg. 

fractievergaderingen tussen 3 maart en 11 april kunnen in overleg met griffie en bodes plaatsvinden. Op 21 maart staat wel een fractieavond ingepland

**** de uitwisseling en extra raadsavond in april worden ingezet voor het inwerkprogramma de nieuwe raad (deze avonden zijn niet beschikbaar voor uitwisseling door college).

in de cyclus van Kadernota/Jaarrekening (7 juli) vervallen de uitwisselingen.   


