
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Politieke Woensdag als commissie artikel 82 Gemeentewet 

Steller/telnr.  Josine Spier/0621407293 

Registratienummer  57326-2022  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  nv t    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

 
De raad besluit: 
 
Het geheel van sessies op de woensdag (Politieke Woensdag) vast te stellen als een commissie als bedoeld 
in artikel  82 Gemeentewet. 
 
 
 

   

 

 Samenvatting     

Aan de raad van de gemeente Groningen wordt voorgesteld te besluiten tot een werkwijze als vastgelegd 
in het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente 
Groningen 2022 en dit reglement vast te stellen. (raadsvoorstel nummer 613408-2021).  Een sessie binnen 
deze werkwijze is een politieke bijeenkomst van de raad anders dan de raadsvergadering. Het geheel van 
sessies op de woensdag vormt de Politieke Woensdag.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De sessies van de raad als bedoeld in het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Groningen 2022. (raadsvoorstel nummer 613408-2021) 
hebben tot doel de besluitvorming van de raad voor te bereiden en met het college of de burgemeester te 
kunnen overleggen. Dit overeenkomstig de bedoeling van artikel 82 Gemeentewet. Om de bepalingen als 
opgenomen in artikel 82 Gemeentewet van toepassing te laten zijn op de Politieke Woensdag, waaronder 
de mogelijkheid van het vergaderen onder geheimhouding wordt voorgesteld te besluiten om het geheel 
van sessies op de woensdag (Politieke Woensdag) vast te stellen als een commissie als bedoeld in artikel  82 
Gemeentewet. 
 
 
Kader     

De artikel 82 Gemeentewet, het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
aad van de gemeente Groningen 2022 
 
Argumenten en afwegingen     

Bij het uitblijven van een besluit als voorgesteld kan onduidelijkheid komen te bestaan over de status van de 
vergadering. Met het overnemen van het besluit als voorgesteld is de status van de Politieke Woensdag als 
geheel van vergaderingen en de delen daarvan geborgd.  
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

nvt 
 
Financiële consequenties     

nvt 
 
Overige consequenties     

nvt 
 

 
Lange Termijn Agenda     

nvt 
 

 

 

 


