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VoorsteltotvaststellingvandeVerordening opdeRaadscommissies 2010.

BESLISPUNT
HetvaststellenvandeVerordening opde Raadscommissies 2010.

DOEL
Hetvaststellenvaneenverordening opderaadscommissies.

INLEIDING
Opgrondvanartikel82vandeGemeentewet kanderaadraadscommissies instellendie
besluitvorming vanderaadkunnenvoorbereiden enmethetcollegeofdeburgemeester kunnen
overleggen. Deraadregeltdaarbijdetaken,debevoegdheden,desamenstellingendewerkwijze.
OpdeHeidagiservoorgekozen,daterindegemeente Oldambttwee raadscommissies zijn:de
raadscommissie Bestuur, middelenenruimteenderaadscommissie Samenleving,werken
inkomen.
Leidraadvoor devoorliggendeverordening heeftdemodelverordening vandeVNGgevormd.Deze
isaangepastaandeafspraken dieerzijngemaakt opde Heidagenindevergaderingen vanhet
raadspresidium.
Demodelverordening endedaarbij behorendetoelichting liggentervisie.
Naaraanleidingvandebehandelingvandeverordening indevergaderingvande raadscommissie
Bestuur, MiddelenenRuimtezijndevolgendewijzigingen aangebracht:
- inartikel4lid2ishetwoord"potentiële"geschrapt;
- inartikel5lid1isachter "doorderaad"toegevoegd"telkensvooreenjaar".
Winschoten, 3juni2010
jrgemeesterengriffier vandegemeenteOldambt,

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES 2010
Documentnummer 10.0008708.
Nr.13.
DeraadvandegemeenteOldambt;
gelezenhetvoorstelvande burgemeester endegriffier vandegemeente Oldambt d.d.3juni
2010;
geletopdeaangenomenamendementen vandeVCPtenaanzienvanartikel2lid2c,artikel
11lid3enartikel 17lid5;
geletopartikel82vande Gemeentewet;
besluitvasttestellendevolgendeverordening:
VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIE 2010

HOOFDSTUK 1 . BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1.Begripsbepalingen
Indezeverordeningwordtverstaan onder:
a. lid:lidvaneen raadscommissie;
b. voorzitter: voorzitter vaneenraadscommissie ofdiens vervanger;
c commissiegriffier: secretarisvaneen raadscommissie ofdiens vervanger;
d. griffier: griffier vanderaadofdiens vervanger;
e. vergadering:vergaderingvaneen raadscommissie.
HOOFDSTUK 2. INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING
Artikel2.Instelling raadscommissies
1. Deraadsteltdevolgende raadscommissiesin:
a. Bestuur, middelen enruimte;
b. Samenleving,werk eninkomen.
2. Deraadscommissie Bestuur, middelen enruimteadviseert enoverlegtoverdevolgende
onderwerpen:
a. openbare orde,veiligheid enbrandweer, personeelenorganisatie, internationale
betrekkingen,communicatie,burgerzaken/publiekszaken,juridische enbestuurlijke
zaken;
b. financiën enbelastingen,economische zakenenbedrijfslocaties,automatisering en
ICT;
c. milieuenafvalbeleid,buitengebied/plattelandsbeleid, stadsbeleid,natuuren
duurzaamheid,toerismeen recreatie,verkeer envervoer, openbarewerken,
inrichtingdorpenenwijken,waterbeheer;
d. ruimtelijk beleid,bouwenenwonen,volkshuisvesting,grondexploitatie,
monumentenzorg.
3. Deraadscommissie Samenleving,werkeninkomen adviseert enoverlegtoverde
volgendeonderwerpen:
a. werk,inkomenen arbeidsmarktbeleid,armoedebeleid,WSW,Wet Inburgering, WMO,
maatschappelijke zaken,regieenbewaking integraliteit;

b. kunstencultuur,onderwijs,scholing envorming,jeugdenseniorenbeleid,sporten
bewegen,gezondheidszorg/volksgezondheid, wijkenbuurtbeheer, regie
burgerparticipatie,vrijwilligersbeleid.
4. Indien eenonderwerp meerdere raadscommissies aangaat,wordt het onderwerp
besproken inderaadscommissie diehetonderwerp hetmeestaangaat.
Artikel3.Taken
Eenraadscommissie heeftdevolgendetaken:
a. hetuitbrengenvanadviesaanderaadover eenvoorstelofonderwerp dat betrekking
heeftopdeinartikel2,tweedeofderdelid,genoemdeonderwerpen;
b. hetuitbrengenvanadviesaanderaaduiteigenerbeweging;
c. hetvoerenvanoverlegmethetcollegeofdeburgemeester over inieder gevaldoor het
college ofdeburgemeester verstrekte inlichtingenenhetgevoerde bestuurtenaanzien
vandeinartikel2,tweedeofderdelid,genoemdeonderwerpen.
Artikel4.Samenstelling
1. Eenraadscommissie bestaat perfractie uittwee leden,metuitzonderingvandefractie
vandePvdAdieuitdrieleden bestaat.
2. Degemeenteraad benoemt opvoordracht vandeindegemeenteraad
vertegenwoordigde fractie alle raadsleden alsmede niet-raadsledentot ledenvaneen
raadscommissie,metdienverstandedatdegemeenteraad perfractie maximaalvier nietraadsleden kanbenoemen.
3. Defractie bepaaltwelkedoor degemeenteraad benoemde raadsleden en/of nietraadsledenaanderaadscommissievergadering deelnemen.Indiendefractiedatbepaalt,
kandedeelname peragendapuntverschillen.
4. Voor debenoemingvaneenlidvanraadscommissie ishetbepaalde indeartikelen 10,
11,12,13 en15vandeGemeentewet vanovereenkomstigetoepassing. Deleden
dienendaarnaasttijdensdelaatsteverkiezingenvanderaad geplaatsttezijnopde
kandidatenlijstvande betreffendefractie.
Artikel5.Voorzitter
1. Devoorzitter enzijneersteentweede plaatsvervanger wordendoorderaadtelkensvoor
eenjaar uitzijnmiddenbenoemd.
2. Devoorzitter isgeenlidvande raadscommissie.
3. Devoorzitter isbelast met:
a. hetleidenvandevergadering;
b. hethandhavenvandeorde;
c. hetdoen nalevenvandezeverordening;
d. hetgeendezeverordening hemverder opdraagt.
Artikel6.Zittingsduur envacatures
1. Dezittingsperiode vaneenlid,devoorzitterenzijn plaatsvervangers eindigt inieder
geval metheteindevandezittingsperiode vanderaad.
2. Eenlidhoudtoplidtezijnvaneenraadscommissie indien hijnietmeer voldoetaandein
artikel4,vierdelid,gesteldeeisen.
3. Deraadkaneenlidontslaan opvoorstelvandefractie opwiensvoordracht hetlidis
benoemd.
4. Deraadkandevoorzitter ontslaan.
5. Eenlidendevoorzitter kunnenteallentijdeontslagnemen.Zij doendaarvan schriftelijk
mededelingaande raad.Hetontslaggaateenmaandnadeschriftelijke mededeling inof
zoveeleerderalshunopvolger isbenoemd.
6. Indien dooroverlijden ofontslagvandevoorzitter danweleersteoftweede
plaatsvervangendvoorzitter eenvacatureontstaat, beslist deraadzospoedig mogelijk
over devervullingdaarvan met inachtnemingvanartikel5.

7. Indien eenfractie blijkens eenschriftelijkeverklaringaandevoorzitter vanderaadniet
langervertegenwoordigd isinderaad,vervalt hetlidmaatschapvanhetliddatop
voordracht vandiefractie isbenoemd,vanrechtswege.
Artikel7.Griffier en commissiegriffier
1. Deraadsadviseur is commissiegriffier.
2. Decommissiegriffier isiniederevergaderingaanwezig.
3. Bijzijnverhindering of afwezigheid wordt hijvervangendoorde griffier.
4. Degriffier kaniniederevergadering aanwezig zijn.

HOOFDSTUK3.AANWEZIGHEID BURGEMEESTER ENWETHOUDERS
Artikel8.Aanwezigheid burgemeester enwethouders
Deburgemeester endewethouders wordengeachtvooriedere raadscommissievergadering
tezijn uitgenodigdvoorzoverdeonderwerpenvandeze raadscommissievergadering
betrekking hebbenophunportefeuilles.Zijkunnenaandeberaadslagingen deeltenemen.

HOOFDSTUK4.VERGADERINGEN
PARAGRAAF 1. TIJDSTIPVANVERGADEREN ENVOORBEREIDING
Artikel9. Vergaderfrequentie
1. Inderegelvindendevergaderingen vande raadscommissie:
a. Bestuur, middelen enruimteplaatsopdeeerstedinsdagvandemaand;
b. Samenleving,werk eninkomenplaatsopeerstewoensdagvandemaand.
2. Devergaderingenvanderaadscommissies vangenaanom20.00uurenvinden plaatsin
deTramwerkplaats.
3. Eenraadscommissie vergadertvoortsindiendevoorzitter hetnodigoordeelt ofindienten
minstetweefracties schriftelijk metopgaaf van redenendaaromverzoeken.
4. Devoorzitter kaninbijzondere gevalleneenanderedagofaanvangsuur bepalenofeen
anderevergaderplaats aanwijzen.Hijvoert hierover overleg metde griffier.
Artikel 10. Agendacommissie
1. Hetpresidium,zoals bedoeldinartikel5vanhet Reglement vanordevoorde
vergaderingen enanderewerkzaamheden vanderaad,vormt deagendacommissie.
2. Hetpresidiumsteltdeagenda'svandecommissievergaderingen voorlopigvast.
Artikel 11. Oproep
1. Devoorzitter zendtten minstezevendagenvoor eenvergadering deledeneen
schriftelijke oproepondervermeldingvandedag,hettijdstipendeplaatsvande
vergadering.
2. Devoorlopigeagendaendedaarbij behorendestukken,metuitzonderingvandein
artikel86,eersteentweede lid,vandeGemeentewet bedoelde stukken,worden
tegelijkertijd metdeschriftelijke oproepaandeledenverzonden.
3. Indieneenaanvullende agendawordtvastgesteld,wordendezeagendaendedaarop
vermeldevoorstellen ofonderwerpen zospoedig mogelijk, doch uiterlijk48uurvoor
aanvangvandevergadering aandeledengezonden.
Artikel 12. Deagenda
1. Inspoedeisende gevallen kandevoorzitter nahetverzenden vandeschriftelijke oproep
tot uiterlijk 48uurvoordeaanvangvaneenvergaderingeenaanvullende agenda
opstellen.

2. Bijaanvangvandevergaderingsteltderaadscommissie deagendavast.Opvoorstel
vaneenlidofdevoorzitter kanderaadscommissie bijdevaststellingvan deagenda
onderwerpen aandeagendatoevoegen ofvandeagendaafvoeren.
3. Wanneer deraadscommissie eenonderwerp ofvoorstel onvoldoende voorde
beraadslagingvoorbereidacht,kanhijaanhetcollegeofdeburgemeester nadere
inlichtingenofadviesvragen.Deraadscommissie bepaalt inwelkevergadering het
onderwerp ofvoorstel opnieuwgeagendeerdwordt.
4. Opvoorstelvaneenlidofdevoorzitter kanderaadscommissie devolgordevan
behandelingvandeagendapuntenwijzigen.
Artikel 13.Ter inzageleggenvanstukken
1. Stukkendietertoelichtingvandeonderwerpen ofvoorstellen opdeagendadienen,
wordengelijktijdig methetverzenden vandeschriftelijke oproepvoor deledenvande
raadscommissie ophetgemeentehuister inzagegelegd.Indiennahetverzendenvande
schriftelijke oproepstukkenter inzagewordengelegd,wordt hiervan mededeling gedaan
aandeledenvanderaadscommissie enzomogelijk ineenopenbarekennisgeving.
2. Onverminderd hetbepaalde inheteerstelidkunnenstukken ookopelektronische wijze
aaneeniederter beschikkingwordengesteld.
3. Indienvoorstukkenopgrondvanartikel86,eersteentweede lid,vande Gemeentewet
geheimhouding isopgelegd,blijvendezestukkeninafwijking vanheteerste lid,onder
berustingvandegriffier enverleentdegriffier eenlidinzage.
Artikel 14.Openbare kennisgeving
1. Devergaderingwordt door aankondiging inhetstreekblad danwelhet Dagbladvanhet
Noordenendoor plaatsingopdegemeentelijkewebsite openbaar gemaakt.
2. Deopenbare kennisgeving vermeldt:
a. dedatum,aanvangstijdenplaats,alsmededevoorlopige agendavandevergadering;
b. dewijzewaaropendeplaatswaar eenieder deagendaendedaarbij behorende
stukkenkaninzien;
c. demogelijkheidtot hetuitoefenenvanhetspreekrecht als bedoeldinartikel 17.
3. Daarnaastwordende bijdevoorlopige agendabehorende stukken,indien electronisch
beschikbaar, opdewebsitevandegemeente geplaatst.

PARAGRAAF2.ORDEDERVERGADERING
Artikel15. Presentielijst
Bijbinnenkomst indevergaderzaaltekent ieder niet-raadslidde presentielijst.
Artikel 16.Openingvergadering enquorum
1. Devoorzitter opentdevergadering ophetvastgestelde uur,indienminimaaltienleden
aanwezigzijn.
2. Wanneer eenkwartier nahetvastgesteldetijdstip nietminimaaltienledenaanwezigzijn,
bepaalt devoorzitter onderverwijzing naarditartikeldagenuurvandevolgende
vergadering,opeentijdstip dattenminstevierentwintig uurnahetbezorgenvande
schriftelijke oproep isgelegen.
3. Opdevergadering,bedoeldinhettweede lid,isheteerste lidnietvantoepassing.De
raadscommissie kanechter over andereaangelegenheden alleen beraadslagenof
besluiten,indienblijkensdepresentielijst meer dandehelftvanhetaantalzitting
hebbende ledenaanwezigis.
Artikel 17.Spreekrecht burgers
1. Burgershebbenspreekrecht.Zijkunnenhetwoordvoereninde commissievergadering
over onderwerpen dieopdeagendastaanalsmede over onderwerpen die nietopde
agendastaanmaarweltot hetwerkterreinvandecommissiebehoren.

2. Hetwoordkannietgevoerdwordenover:
a. eenbesluitvanhetgemeentebestuur waartegenbezwaar enberoepopenstaatof
heeftopengestaan;
b. benoemingen,keuzen,voordrachten ofaanbevelingenvanpersonen;
c. eengedragingwaarover eenklachtexartikel9:1vandeAlgemenewet bestuursrecht
kanofkonwordeningediend.
3. Degenedievanhetspreekrechtgebruikwilmaken,meldtdit24uurvoordeaanvangvan
devergaderingaandecommissiegriffier. Hijvermeldtdaarbijzijnnaam,adresen
telefoonnummer enhetonderwerp,waarover hijhetwoordwilvoeren.
4. Devoorzitter geeft hetwoordopvolgordevanaanmelding. Devoorzitter kanvande
volgorde afwijken,indienditinhetbelangisvandeordevandevergadering.
5. Despreker voerthetwoord, nadatdevoorzitter hemdit heeftverleend. Dedeelnemers
aandecommissievergadering kunnenaaninsprekers eenkorte,verhelderende vraag
stellen. Ervindtgeendiscussie plaatstusseneeninspreker endeelnemersvande
vergadering.
6. Elkeinspreker krijgt maximaalvijf minutenhetwoord.Devoorzitter verdeeltdespreektijd
evenredig over deinsprekers alsermeerdanzes insprekers zijn.
7. Devoorzitter ofeenliddoeteenvoorstelvoordebehandelingvandeinbrengvande
burger.
Artikel 18. Besluitenlijst
1. Deconceptbesluitenlijst vandevoorgaandevergaderingwordt,zomogelijk, aandeleden
toegezondengelijktijdig metdeschriftelijke oproep.
2. Bijhetbeginvandevergaderingwordtdebesluitenlijst vandevorigevergadering
vastgesteld.
3. Deleden,devoorzitter, deburgemeester endewethouders,hebbenhet rechteen
voorsteltotwijzigingvandebesluitenlijst aanderaadscommissie tedoen,indiende
besluitenlijst onjuistheden bevatof nietduidelijkweergeeft hetgeentoegezegdof
besloten is.Eenvoorsteltotwijziging dientvoor deaanvangvandevergadering
schriftelijk bijdecommissiegriffier tewordeningediend.
4. Debesluitenlijst houdtin:
a. denamenvandevoorzitter, decommissiegriffier, deburgemeester endewethouders
endetervergadering aanwezige leden,allenvoorzover aanwezig,alsmedevande
overige personen die hetwoordgevoerdhebben;
b. eenvermeldingvandezakendieaandeordezijngeweest;
c. indienvantoepassingeenweergavevandebesluitvorming;
d. indienvantoepassingeensamenvatting vanhetadviesaanderaadonder vermelding
vandenamenvandeledendie mededeling hebbengedaanvanhungoed-of
afkeuring,enmetaantekeningvandenamenvandeledendiezichniet uitgelaten
hebben;
e. bijhetdesbetreffende agendapunt denaamendehoedanigheidvandiepersonenaan
wie hetopgrondvan hetbepaalde inartikel24doorderaadscommissie istoegestaan
deelte nemenaandeberaadslagingen.
5. Debesluitenlijstwordtopgesteldonder deverantwoordelijkheid vande griffier.
6. Devastgestelde besluitenlijst wordtdoordevoorzitter ende commissiegriffier
ondertekend.
Artikel 19.Aantalspreektermijnen
1. Deberaadslaging overeenonderwerp ofvoorstel geschiedt intenhoogstetwee
termijnen,tenzijderaadscommissie andersbeslist.
2. Elkespreektermijnwordt doordevoorzitterafgesloten.
3. Eenlidmagineentermijn nietmeer danéénmaalhetwoordvoerenover hetzelfde
onderwerp ofvoorstel.
4. Bijdebepaling hoeveelmaaleen lidover hetzelfde onderwerp ofvoorstel hetwoordheeft
gevoerd,wordt niet meegerekend hetsprekenover eenvoorstelvanorde.

Artikel20.Spreektijd
Eenlidkaneenvoorsteldoenoverdespreektijdvandeleden.
Artikel 21. Voorstellenvanorde
1. Devoorzitter enieder lidkunnentijdensdevergadering mondeling eenvoorstel vanorde
doen,datkortkanwordentoegelicht.
2. Eenvoorstelvanorde kanuitsluitenddeordevandevergadering betreffen.
3. Overeenvoorstelvanorde beslist deraadscommissieterstond.
Artikel22.Handhavingorde;schorsing
1. Eensprekerwordtinzijnbetoognietgestoord, tenzij:
a. devoorzitter hetnodigoordeelt hemaanhetopvolgenvandezeverordeningte
herinneren;
b. eenlidheminterrumpeert. Devoorzitter kanbepalendatdespreker zonder verdere
interruptieszijnbetoogzalafronden.
2. Indien eenspreker zichinbeledigende ofonbetamelijke uitdrukkingen uitlaat,afwijkt van
hetinbehandelingzijndeonderwerp,eenanderespreker herhaaldelijk interrumpeert,dan
welanderszinsdeordeverstoort,wordt hijdoordevoorzittertotdeordegeroepen.Indien
debetreffende spreker,hieraangeengevolggeeft, kandevoorzitter hemgedurendede
vergaderingwaarinzulksplaatsheeftover hetaanhangigeonderwerp hetwoord
ontzeggen.
3. Devoorzitter kanter handhavingvandeordedevergadering vooreendoorhemte
bepalentijdschorsenen-indien nadeheropeningdeordeopnieuwwordtverstoord-de
vergaderingsluiten.
4. Devoorzitter kaneen raadscommissie voorstellen aaneenliddatdoorzijn gedragingen
degeregeldegangvanzakenbelemmert, hetverdereverblijf indevergaderingte
ontzeggen.
5. Over hetvoorstelwordt nietberaadslaagd.Naaanneming daarvanverlaat hetlidde
vergaderingonmiddellijk.Zonodigdoetdevoorzitter hemverwijderen.Bijherhalingvan
zijngedragkanhetlidbovendienvoorten hoogste driemaanden detoegangtotde
vergadering wordenontzegd.
Artikel23. Beraadslaging
1. Deraadscommissie kanopvoorstelvandevoorzitter ofeenlidbeslissen overéénof
meeronderdelen vaneenonderwerp ofvoorstelafzonderlijkteberaadslagen.
2. Opvoorstelvaneen lidofdevoorzitter kanderaadscommissie beslissende
beraadslagingvoor eendoor hemtebepalentijdteschorsenteneinde hetcollegeofde
ledendegelegenheidtegeventotonderling nader beraad.Deberaadslagingen worden
hervat nadatdeschorsingsperiode verstrekenis.
Artikel24. Deelnameaandeberaadslaging door anderen
1. Deraadscommissie kanbepalendatanderen mogendeelnemen aandeberaadslaging.
2. Eenbeslissingdaartoewordtopvoorstelvandevoorzitter ofeenlidgenomen alvorens
metdeberaadslagingtenaanzienvan hetaandeordezijndeagendapunt eenaanvang
wordtgenomen.
Artikel25.Advies
1. Wanneer devoorzittervaststelt, dateenonderwerp ofvoorstelvoldoende istoegelicht,
sluit hijdeberaadslaging,tenzijderaadscommissie anders beslist.
2. Nadatdeberaadslaging isgesloten,beslist deraadscommissie ofereenadviesaande
raadwordt uitgebracht.
3. Indienderaadscommissie eenadviesaanderaaduitbrengt beslissen de ledenop
voorstelvandevoorzitter overdeinhoudvanhetadvies.
4. Inhetadviesworden destandpuntenvanallefractiesopgenomen.

HOOFDSTUK5.BESLOTENVERGADERING
Artikel26.Algemeen
Opeenbeslotenvergaderingzijndebepalingenvandezeverordeningvan overeenkomstige
toepassingvoorzover deze bepalingen nietstrijdigzijn methetbeslotenkarakter van.de
vergadering.
Artikel27.Verslag
1. Hetverslagvaneen besloten vergaderingwordtnietrondgedeeld,maar ligt uitsluitend
voor deledenter inzagebijde griffier.
2. Ditverslagwordtzospoedig mogelijk ineenbeslotenvergaderingter vaststelling
aangeboden.Tijdens dezevergadering neemtderaadscommissie eenbeslissingover
hetaldannietopenbaar makenvanditverslag. Hetvastgestelde verslagwordtdoorde
voorzitter endecommissiegriffier ondertekend.
Artikel28. Geheimhouding
Voor deafloopvandebeslotenvergadering beslist deraadscommissie overeenkomstig
artikel86,eerstelid,vandeGemeentewet ofomtrentdeinhoudvandestukkenenhet
verhandelde geheimhouding zalgelden.Deraadscommissie kanbesluitende
geheimhoudingopteheffen.Artikel22vandezeverordeningisvan overeenkomstige
toepassing.
Artikel29.Opheffing geheimhouding
Indienderaadopgrondvanartikel25,derdeenvierdelid,vande Gemeentewet
voornemens isdegeheimhouding opteheffen wordtdaarover, indiende raadscommissie
diegeheimhouding heeft opgelegddaaromverzoekt, ineenbeslotenvergadering metde
raadscommissie overleggevoerd.

HOOFDSTUK6.TOEHOORDERS ENPERS
Artikel30.Toehoorders enpers
1. Detoehoorders envertegenwoordigers vandeperskunnen uitsluitendopdevoor hen
bestemde plaatsenopenbarevergaderingen bijwonen.
2. Hetgevenvantekenenvangoed-ofafkeuring ofhetopanderewijzeverstoren vande
orde isverboden.
3. Devoorzitter isbevoegdtoehoorders dieopenigerleiwijzedeordevandevergadering
verstoren,tedoenvertrekken.Toehoorders die bijherhaling deorde indevergadering
verstoren kanhijvoortenhoogstedriemaandendetoegangtotdevergadering
ontzeggen.
Artikel 31. Geluid-en beeldregistraties
Degenendieindevergaderzaaltijdens devergaderinggeluid-danwel beeldregistraties
willen makendoen hiervan mededeling aandevoorzitter engedragenzichnaarzijn
aanwijzingen.Dezeaanwijzingen kunnen nietzovergaandatzijdevrijheidvanpers
aantasten.
Artikel32.Verbodgebruik mobieletelefoons
Indevergaderzaal,met inbegripvandepublieketribune,istijdensdevergaderinghet
gebruik,alsmede hetstand-by houdenvanmobieletelefoons ofandere
communicatiemiddelen dieinbreuk kunnen makenopdeordevandevergaderingzonder
toestemmingvandevoorzitter niettoegestaan.

HOOFDSTUK7. SLOTBEPALINGEN
Artikel33.Uitleg verordening
Indegevallenwaarindezeverordening nietvoorziet of bijtwijfelover detoepassingvande
verordening,beslistderaadscommissie opvoorstelvandevoorzitter.
Artikel34. Inwerkingtreding
Dezeverordeningtreedt inwerking op 1 juli2010.
Winschoten, 16juni2010
Deraadvandegemeente Oldambt,
griffier,
voorzitter,

