
 

 

Was Wordt en Waarom-lijst (25 november 2020) 

Reglement van orde voor de vergaderingen van de adviescommissies 

Hieronder worden de inhoudelijke wijzigingen weergegeven, plus wijzigingen in terminologie. 

De rode wijzigingen zijn voortgekomen uit het besluit van het algemeen bestuur van 30 september 

2020, de blauwe uit de Commissie Water van 3 november 2020. 

 

Artikel  Was Wordt Waarom 

Artikel 1 

Begripsomschrijvingen 

Concept AB-voorstel Algemeen bestuur-

voorstel 

Verduidelijking van 

de term 

Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 

Geen omschrijving 
van ‘commissielid 
niet zijnde gekozen 
bestuurslid’ 

Wel omschrijving Verduidelijking van 
de positie 

Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 

 

Geen omschrijving  
van ‘secretaris’ 

Artikel 1 c 
‘Secretaris’ in 

Begripsomschrijving 
opgenomen 

Verduidelijking 

Artikel 1 

Begripsomschrijvingen 

Geen omschrijving 

van ‘commissielid’ 

‘Commissielid’ in 

Begripsomschrijving 
opgenomen 

Verduidelijking 

Artikel 3 lid 4 (nieuw) 
Taken en bevoegdheden 

Geen lid 4 In vergaderingen van 
commissies worden 
geen besluiten 
genomen en wordt 

niet gestemd 

Verduidelijking van 
het proces 

Artikel 5 (nieuw) 
Het commissielid niet 
zijnde gekozen 
bestuurslid 

Deze informatie 
stond in (oud) artikel 
4 lid 1 b onder 
Samenstelling van de 

commissie   

Separaat artikel 5 Deze informatie, over 
vereisten die bij de 
functie horen, is beter 
op zijn plaats in een 

separaat artikel  

Artikel 5 (nieuw) 
Het commissielid niet 

zijnde gekozen 
bestuurslid 

“Artikel 33”  Gewijzigd in “Artikel 
33 lid 1, 3, 4”  

Het tweede lid van 
artikel 33 

Waterschapswet kan 
niet van 
overeenkomstige 

toepassing zijn op het 
commissielid niet 
zijnde gekozen 
bestuurslid. 

Toelichting op artikel 5 

Het commissielid niet 
zijnde gekozen 
bestuurslid  

 Opgenomen in de 

toelichting dat er een 
mobiel device wordt 
verstrekt aan de 
commissieleden niet 
zijnde gekozen 
bestuursleden 

Ondersteuning van en 

duidelijkheid voor de 
commissieleden niet 
zijnde gekozen 
bestuursleden 

Artikel 5 (nieuwe artikel 
6) lid 4 Vergaderingen 

vervalt Nieuw artikel 7 (zie 
hieronder) Besloten 
vergadering en 

geheimhouding 

 

Toelichting op artikel 6 

Vergaderingen 

 Bij besloten 

vergaderingen van 
de vaste 
adviescommissies 
zijn naast de 
voorzitter en de 
secretaris (en/of 
ambtelijke bijstand) 

alleen 

Verduidelijking van 

het proces 



 

 

commissieleden 
aanwezig 

Artikel 7 Besloten 
vergadering en 
geheimhouding 

Nieuw artikel in 
plaats van (oud) 
artikel 5 lid 4 (dat 

luidde: De 
vergaderingen 
vinden in de 
openbaarheid plaats, 
tenzij het openbaar 
belang zich 
daartegen verzet of 

bij de 
aangelegenheid 
betrokken personen 
of derden 
onevenredig in hun 
belangen zouden 
kunnen worden 

bevoordeeld of 
geschaad) 

Lid 1.De vergadering 
wordt besloten 
wanneer tenminste 

een vijfde van het 
aantal leden dat 
aanwezig is daarom 
verzoekt of de 
voorzitter het nodig 
oordeelt. 
Lid 2.Van een 

besloten vergadering 
wordt een 
afzonderlijk verslag 
gemaakt dat niet 
openbaar wordt 
gemaakt tenzij het 
algemeen bestuur 

anders beslist. 
Lid 3.Op grond van 
een belang, 
genoemd in artikel 
10 van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur, kan de 

commissie 
geheimhouding 
opleggen ten aanzien 
van de stukken die 
zijn aan het 
algemeen bestuur of 

aan de leden van dit 
bestuur overleggen. 
Daarvan wordt op de 
stukken melding 

gemaakt. De 
commissie kan de 
geheimhouding later 

opheffen. 

Duidelijker regels mbt 
beslotenheid en 
geheimhouding 

Toelichting op artikel 7 
Besloten vergadering en 
geheimhouding 

 Voor beslotenheid 
kan worden gekozen 
op basis van een 
bepaald quotum, 

namelijk een vijfde 
van het aantal leden 
dat aanwezig is, of 
als de voorzitter dit 
nodigt oordeelt. Deze 
bepaling biedt een 
praktisch handvat 

om tot een besloten 
vergadering te 
komen.  

 

Artikel 9  
Uitnodiging vergadering 

Lid 1  
De dijkgraaf zendt 
ten minste 7 dagen 

voor een vergadering 
een uitnodiging en 
agenda aan de leden 
van de commissie. 
Lid 2 

Lid 1 
De dijkgraaf zendt 
ten minste zeven 

dagen voor een 
vergadering een 
uitnodiging en 
agenda aan de leden 
van de commissie. 
Lid 2  

Verduidelijking en 
versimpeling van het 
proces. 



 

 

De agenda en de 
bijbehorende 

stukken, worden 
tegelijkertijd met de 
uitnodiging aan de 
leden van de 
commissie 

verzonden. 
Lid 3 
De dijkgraaf kan in 
bijzondere gevallen 
met opgave van 
redenen een 

vergadering laten 
vervallen. Hij bericht 
de leden ten minste 
7 dagen voor de dag 
waarop de 
vergadering zou 

worden gehouden 

hierover.  

De dijkgraaf kan in 
bijzondere gevallen 

met opgave van 
redenen een 
vergadering laten 
vervallen. 

Artikel 13 (oud, nieuwe 
artikel 15) lid 4 Verslag  
 

Het verslag van de 
besloten vergadering 
wordt afzonderlijk 
gehouden 

Het verslag van de 
besloten vergadering 
wordt niet 
rondgedeeld. Het ligt 
ter inzage uitsluitend 

voor degenen die 
aanwezig waren bij 
de vergadering 

Verduidelijking en 
versoepeling van de 
bepaling over het 
verslag van een 
besloten vergadering 

Artikel 13 (oud, nieuwe 
artikel 15) lid 5 Verslag 

Het verslag van de 
besloten vergadering 

wordt aan bij de 
vergadering 
aanwezige leden  
toegezonden 

Deze zin vervalt  Artikel 15 lid 4 
ondervangt dit nu  

Artikel 15 (oud, nieuwe 

artikel 17) Spreekrecht 

burgers 

Spreekrecht burgers Spreekrecht 

toehoorders 

‘Toehoorder’ is meer 

gangbare term 

Artikel 16 (oud, nieuwe 
artikel 18) lid 2 
Toehoorders en pers  

Geen orde- bepaling 
opgenomen 

Het geven van 
tekenen van goed- of 
afkeuring of het op 
andere wijze 

verstoren van de 
orde is verboden 

In overeenstemming 
gebracht met 
Reglement van orde 
voor het algemeen 

bestuur 

 
Wijzigingen nav het 
voorstel 
doorontwikkeling 

structuur 
bestuursvergaderinge
n (zoals besloten op 
30 september 2020) 
 

   

Titel 

Reglement van orde 
voor de vergaderingen 
van de vaste 
adviescommissies 
van Waterschap Vallei 
en Veluwe 2021 

 

vaste 

adviescommissies 

adviescommissies  Er is geen sprake 

meer van vaste 
adviescommissies 
maar van 
adviescommissies. De 
adviescommissies 
acteren op basis van 

BOVI 2050. Hun 
aantal kan variëren 
(zie ook artikel 2) 



 

 

Artikel 2 
adviescommissies 

Lid 1 a commissie 
Water; lid 1 b 

commissie FBA 

Waterschap Vallei en 
Veluwe kent 

adviescommissies die 
gebaseerd zijn op 
thema’s. 

Zoals besloten op 30 
september 2020. Er is 

geen sprake meer 
van een limitatief 
aantal commissies  

Artikel 3  
Taken en bevoegdheden 

Een commissie doet 
ten behoeve van 
haar taak aan 
oordeelsvorming van 
de op de agenda 
staande 
onderwerpen 

Een commissie houdt 
ten behoeve van 
haar taak een 
beeldvormende 
vergadering en/of 
een 
oordeelsvormende 

vergadering 
 

Het BOB-model 
(beeld vormen-
oordeel vormen- 
besluiten) wordt 
consequent 
doorgevoerd 

Artikel 4 
Deelnemen aan de 
commissies 

Samenstelling van de 
commissies 

Deelnemen aan de 
commissies  
 

De nieuwe titel dekt 
de lading van het 
artikel beter 

Artikel 4  
Deelnemen aan de 

commissies 

Lid 1 Een commissie 
bestaat uit ten 

minste één en 
maximaal twee leden 
per fractie zijnde: 
a. leden van het 

algemeen bestuur; 
b. commissieleden 
niet zijnde gekozen 
bestuursleden:  
 

Lid 1 Aan een 
commissievergaderin

g kan worden 
deelgenomen door 
meerdere leden per 
fractie. 

Meerdere 
commissieleden 

kunnen aanwezig zijn 
bij een 
commissievergaderin
g. Verder is nu in 

artikel 1 een 
begripsomschrijving 
van het commissielid 
is opgenomen 

Artikel 4  

Deelnemen aan de 
commissies  

Lid 2 Per fractie mag 

maximaal één 
commissielid niet 
zijnde een gekozen 
bestuurslid worden 
aangewezen. 
 

Lid 2 De fractie 

bepaalt per 
commissievergaderin
g welk commissielid 
deelneemt aan de 
vergadering. 
 

Omdat er geen 

sprake meer is van 
vaste 
adviescommissies 
(besluit 30 september 
2020) wordt nu per 
vergadering door de 
fractie bepaald wie 

namens de fractie  
daaraan deelneemt 

Artikel 4  
Deelnemen aan de 
commissies 

Artikel 8 ambtelijke 
bijstand 

Lid 3 De secretaris 
en/of een door de 
secretaris 

aangewezen 
ambtenaar woont de 
vergadering bij en 
deze vervult voor 
deze vergadering de 
rol van secretaris.  
 

Verduidelijking van 
het proces. 

Artikel 5 
Het commissielid niet 
zijnde gekozen 
bestuurslid 
 

 Lid 5 Het 
commissielid niet 
zijnde gekozen 
bestuurslid wordt 
voor de duur van een 

bestuursperiode 

benoemd. 
 

Zie besluit 30 
september 2020  

Artikel 5 lid 5  
Het commissielid niet 
zijnde gekozen 

bestuurslid 
 

 Het algemeen 
bestuur kan een 
commissielid niet 

zijnde een gekozen 
bestuurslid 
ontheffing verlenen 
van het bepaalde in 

Zie voorstel AB 25 
november 2020 en de 
opmerking van SGP 

hierop 



 

 

artikel 33, het eerste 
lid, aanhef en 

onderdeel d van de 
Waterschapswet 

Artikel 6  

Vergaderingen 

Lid 1 De 

vergaderingen van 
de commissies Water 
en FBA vinden in 
principe plaats op 
respectievelijk de 
maandag- en 
dinsdagavond, drie 

weken voorafgaand 
aan een vergadering 
van het algemeen 
bestuur.  
 

Lid 1 De 

vergaderingen van 
de adviescommissies 
vinden in principe 
plaats op de 
maandagavond. 
 

Zie besluit 30 

september 2020 

Artikel 6  

Vergaderingen 

Lid 2 In afwijking 

van het eerste lid 

kan door de dijkgraaf 
of op verzoek van 
minimaal drie leden 
van de commissie 
worden besloten een 

extra vergadering 
van een commissie 
te houden. 
 

 Dit lid is overbodig 

geworden naar 

aanleiding van het 
besluit van 30 
september 2020, dat 
meer ruimte voor 
vergaderen biedt 

Artikel 6 
Vergaderingen 

 Lid 2 De 
beeldvormende 

vergaderingen zijn 
niet openbaar, de 
oordeelsvormende 
vergaderingen zijn 
wel openbaar.  
 

Het BOB-model 
(beeld vormen -

oordeel  vormen-
besluiten) wordt 
consequent 
doorgevoerd 

Artikel 6  
Vergaderingen 

Lid 3 De bijeenkomst 
begint in de regel om 
19.00 uur en bevat 
in principe de 
volgende 
onderdelen… 

Lid 3 Een 
vergadering, die 
fysiek dan wel 
digitaal gehouden 
kan worden,….. 

Toevoeging dat 
vergaderingen 
digitaal  gehouden 
kunnen worden. Een 
tijdstip noemen is 
niet noodzakelijk 

Artikel 6  
Vergaderingen 

Lid 3 b 
oordeelvormende 
behandeling van 
programma 
gebonden 
voorgenomen 

algemeen bestuur-
voorstellen of in de 
gezamenlijke 
commissievergaderin
g van programma 
overstijgende  

voorgenomen 
algemeen bestuur-
voorstellen; 
 

Lid 3 b  
beeld- of 
oordeelsvormende 
behandeling van 
thema-gebonden 
voorgenomen 

algemeen bestuur-
voorstellen; 
 

Het BOB-model 
(beeld vormen -
oordeel  vormen-
besluiten) wordt 
consequent 
doorgevoerd 

Artikel 8 
Voorzitter  

Lid 1  
De technisch 

voorzitter en zijn 
plaatsvervanger 
worden door en uit 

Lid 1  
De technisch 

voorzitter wordt door 
en uit het algemeen 
bestuur benoemd. Er 

Zie besluit 30 
september 2020 en 

voorstel CU in 
Commissie Water 3 
november 2020 



 

 

het algemeen 
bestuur benoemd 

worden drie 
voorzitters benoemd 

en zij maken 
onderling nadere 
afspraken over de 
verdeling van hun 
taken. 

 

Artikel 8 
Voorzitter 

 Lid 5 De voorzitter 
wordt in principe 
voor de duur van een 
bestuursperiode 

benoemd. 
 

Zie besluit 30 
september 2020 

Toelichting op artikel 8 
Voorzitter  

 De voorzitter is geen 
lid van de commissie 
die hij voorzit, maar 
kan wel commissielid 

zijn bij een 

vergadering die hij 
niet voorzit. 

Verduidelijking van 
de positie van de 
voorzitter 

Toelichting op artikel 8 
lid 5 (Voorzitter) 

 De voorzitter wordt 
tevens in principe 

benoemd tot het 
moment dat in de 
volgende 
bestuursperiode 
voorzitters voor die 
bestuursperiode zijn 
benoemd, tenzij 

betreffend persoon in 
die bestuursperiode 
niet herkozen is. 

Verduidelijking van 
de positie van de 

voorzitter, naar 
aanleiding van 
opmerkingen AWP 

Artikel 13 Verslag Lid 1 er wordt een 
verslag gemaakt  

Lid 1 De secretaris 
draagt zorg voor een 
beknopt verslag van 

de 
oordeelsvormende 
vergadering. 
 

Zie besluit 30 
september 2020 

   

 

 

Reglement van orde algemeen bestuur 

Hieronder worden de inhoudelijke wijzigingen weergegeven, plus wijzigingen in terminologie. 

 

Artikel Was Wordt Waarom 

Artikel 5 lid 2 
Fractievoorzitters-

overleg 

Het 
fractievoorzittersoverleg 

overlegt in beslotenheid 

over de volgende 
onderwerpen 

Het 
fractievoorzittersoverleg 

overlegt in beslotenheid 

onder andere over de 
volgende onderwerpen 

Toevoeging ‘onder 
andere’ zodat geen 

beperking bestaat 

Artikel 9 lid 2 
Vergaderfrequentie 

De dijkgraaf kan in 
bijzondere gevallen een 
andere dag en 
aanvangsuur bepalen of 

een andere 

De dijkgraaf kan in 
bijzondere en in 
spoedeisende gevallen 
een andere dag en 

aanvangsuur bepalen of 
een andere 

Toevoeging ‘en in 
spoedeisende 
gevallen’ om meer 
mogelijkheden voor 

een aanvullende 
(algemeen bestuur) 



 

 

vergaderplaats 
aanwijzen  

vergaderplaats 
aanwijzen 

vergadering te 
bewerkstelligen 

Artikel 10 Oproep 
(nieuw) lid 3 

 Lid 3: Van het 
genoemde in de leden 1 
en 2 kan, indien er 

sprake is van een 
bijzonder geval of 
spoedeisend belang 
zoals bedoeld in artikel 
9 lid 2, worden 
afgeweken 

Dit lid biedt 
flexibiliteit ten 
opzichte van de 

stelregel in leden 1 
en 2 in bijzondere 
gevallen en bij een 
spoedeisend belang 

Artikel 11 lid 1 
Agenda  

In spoedeisende 
gevallen kan een 
aanvullende agenda  48 
uur voor een 
vergadering worden 
verstrekt. Deze wordt 
met de daarbij 

behorende stukken aan 

de leden van het 
algemeen bestuur 
verzonden en openbaar 
gemaakt. 

Vervalt Artikel 10 lid 3 
(nieuw) ondervangt 
dit 

Artikel 12 lid 2  
Ter inzage leggen 
van de stukken 

 In bijzondere gevallen 
kan de secretaris 
hiervan afwijken 

Toevoeging om in 
bijzondere 
omstandigheden 
flexibel te kunnen 
werken 

Artikel 13 lid 2 sub c 

Openbare 
kennisgeving 

 Nieuw:  

op stukken waarop 
geheimhouding rust is 
artikel 12 lid 3 van 
toepassing 

Verduidelijking van 

het proces 

Artikel 13 lid 3 

Openbare 
kennisgeving 

 Toevoeging (cursief): 

de voorlopige agenda 
en de daarbij 

behorende stukken 
worden, als digitaal 
beschikbaar, op de 
website van het 
waterschap geplaatst,  

tenzij deze onder 
geheimhouding vallen. 

Een verduidelijking 

van stukken die 
onder 

geheimhouding 
vallen 

Artikel 14  
Presentielijst 

 Toevoeging (cursief):  
Als een lid voortijdig de 
vergadering verlaat, 
meldt het lid dit bij de 

voorzitter 

Orde-bepaling 

Artikel 16 lid 2  
Opening 
vergadering: 
quorum 

Wanneer dertig minuten 
na het vastgestelde 
tijdstip niet het vereiste 
aantal leden aanwezig 

is, bepaalt de dijkgraaf, 

na voorlezing van de 
namen van de afwezige 
leden, de dag en het 
uur van de volgende 
vergadering. 

Toevoeging (cursief): 
Wanneer dertig minuten 
na het vastgestelde 
tijdstip niet het vereiste 

aantal leden aanwezig 

is, constateert de 
dijkgraaf dat de 
vergadering niet 
gehouden kan worden. 
Na voorlezing van de 
namen van de afwezige 

leden, wordt door de 
dijkgraaf de dag en het 
uur van de volgende 
vergadering bepaald.  

Verduidelijking van 
het proces 



 

 

 

Artikel 16 lid 4 

(nieuw) Opening 
vergadering: 
quorum 

Als er leden de 

vergadering verlaten 
dan gaat de 
vergadering door 

Wanneer tijdens de 

vergadering blijkt dat 
niet meer dan de helft 
van het aantal leden 

aanwezig is, sluit de 
dijkgraaf de 
vergadering 

Een aanvullende 

orde-bepaling 

Artikel 22 lid 2 
(nieuw) Spreektijd 

Geen beperking aan de 
spreektijd  

Zodra de aan de fractie 
gegeven spreektijd is 
verstreken, nodigt de 

dijkgraaf de fractie uit 
zijn rede te beëindigen. 
Het fractielid is 
gehouden daaraan 
direct gevolg te geven  

Door deze wijziging 
kan de dijkgraaf 
beter orde houden 

tijdens de 
vergadering 

Artikel 23A (oud) 

Uitsluiting van de 
vergadering 

Wordt doorgenummerd Wordt artikel 24 Dit is een logischer 

opbouw in het 
reglement 

Artikel 30 (oud, 
nieuwe artikel 31) 
lid 2 Stemming over 

personen 

De stembriefjes dienen 
identiek te zijn 

De stembriefjes dienen 
uniform te zijn 

Verduidelijking van 
wat bedoeld wordt 

Artikel 36 (oud, 
nieuwe artikel 37) 
Initiatiefvoorstel 

Initiatiefvoorstellen 
dienen 48 uur voor de 
vergadering worden 
ingediend 

Initiatiefvoorstellen 
dienen 24 uur voor de 
vergadering worden 
ingediend 

Door het aanpassen 
van de termijn van 
48 naar 24 uur kan 
er flexibeler worden 
gewerkt in 

spoedeisende 
situaties 

Artikel 40 (oud, 
nieuwe artikel 41) 
lid 1 (laatste zin) 

Verslag en 
verantwoording 

Door het algemeen 
bestuur gewenst 
bespreking van dit 

verslag kan de dijkgraaf 
verwijzen naar de 
desbetreffende 

commissie 

Indien het algemeen 
bestuur een bespreking 
van het verslag wenst, 

kan de dijkgraaf dit aan 
de desbetreffende vaste 
adviescommissie 

overlaten 

Verduidelijking 

Artikel 41 (oud, 
nieuw artikel 42) lid 

2 en 3 (nieuw) 
Algemeen mbt de 
besloten 
vergadering 

 Lid 2. Naast de 
dijkgraaf en de 

secretaris, zijn enkel 
bestuursleden aanwezig 
tijdens een besloten 
vergadering. Het 
algemeen bestuur kan 
toelaten dat andere, 
door het college van 

dijkgraaf en heemraden 
aangewezen personen, 
de besloten vergadering 
mogen bijwonen. 
Lid 3. De onder 2 
genoemde personen 

zijn eveneens verplicht 

geheimhouding te 
bewaren over hetgeen 
ter vergadering aan de 
orde komt   
 

In de bepaling is nu 
opgenomen wie een 

besloten 
vergadering mogen 
bijwonen, namelijk 
enkel dijkgraaf, 
secretaris en 
bestuursleden. Het 
algemeen bestuur 

kan wel toelaten dat 
andere, door het 
dagelijks bestuur 
aangewezen 
personen, de 
besloten 

vergadering mogen 

bijwonen (lid 2). 
Indien er andere 
personen dan 
bestuursleden de 
vergadering mogen 
bijwonen dan zijn 

die personen 
eveneens verplicht 
geheimhouding te 
bewaren over 



 

 

hetgeen ter 
vergadering aan de 

orde komt (lid 3). Er 
is nu duidelijkheid 
over wie er bij een 
besloten 
vergadering 

aanwezig mogen 
zijn 

Artikel 42 lid 1 (oud, 
nieuwe artikel 43) 
Verslag  

Het verslag van een 
besloten vergadering 
wordt niet rondgedeeld, 

maar ligt uitsluitend 
voor de leden ter inzage 

1. Het verslag van 
een besloten 
vergadering 

wordt niet 
rondgedeeld, 
maar ligt 
uitsluitend voor 
de leden ter 
inzage. In 
bijzondere 

gevallen kan de 
secretaris 
hiervan 
afwijken. 

 

Toevoeging om in 
bijzondere 
omstandigheden 

flexibel te kunnen 
werken 
Tekst is weer 
aangepast naar 
aanleiding van 
geconstateerde 
onvolkomenheid.  

Artikel 42 lid 2 (oud, 
nieuwe artikel 43) 
Verslag 

Dit verslag wordt zo 
spoedig mogelijk in een 
besloten vergadering 
ter vaststelling 
aangeboden 

Dit verslag wordt in de 
eerstvolgende 
vergadering ter 
vaststelling 
aangeboden. 

Indien er geen 
wijzigingen zijn 
voorgesteld kan het 
verslag worden 
vastgesteld in een 
openbare 
vergadering en 

hoeft dit niet ter 
vaststelling worden 
aangeboden in een 
besloten 
vergadering. 

Artikel 42 (oud, 

nieuwe artikel 43) 
Toelichting 

 In bijzondere gevallen 

kan de secretaris 
hiervan afwijken. Leden 
van het algemeen 
bestuur kunnen bij de 
secretaris schriftelijk 
voorstellen doen voor 

wijzigingen van het 
verslag. Mochten er 
geen voorstellen tot 
wijzigingen zijn, dan 
kan het verslag in de 
openbare vergadering 
worden vastgesteld. 

Mochten er wel 
voorstellen tot wijziging 
zijn, dan zal het verslag 
in een besloten 

vergadering moeten 
worden vastgesteld. 
Indien het algemeen 

bestuur heeft besloten 
om andere, door het 
college van dijkgraaf en 
heemraden aangewezen 
personen, tot de 
besloten vergadering 

Indien er geen 

wijzigingen zijn 
voorgesteld kan het 
verslag worden 
vastgesteld in een 
openbare 
vergadering en 

hoeft dit niet ter 
vaststelling worden 
aangeboden in een 
besloten 
vergadering. 



 

 

toe te laten kan het 
verslag van de besloten 

vergadering ook door 
hen worden ingezien. 

Artikel 46 (oud, 

nieuwe artikel 47) 
Spreekrecht burgers   

Spreekrecht burgers Spreekrecht 

toehoorders 

‘Toehoorder’ is meer 

gangbaar 

Artikel 47 (oud) 
Geluid- en 
beeldregistraties 

Artikel over geluid- 
beeldregistraties 

Vervalt Dit artikel is 
inmiddels 
achterhaald 

Toelichting op 
artikel 6 Onderzoek 
geloofsbrieven; 
beëdiging 

  Toelichting is 
geactualiseerd 

 

 


