
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  23 september 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  René de Groot, Algemene zaken  

Onderwerp:  Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente (OZJT), gestelde vragen in de 
commissie Algemeen van 9 september 2014 

 

1. Aanleiding 

In de commissievergadering van 9 september 2014 (Commissie Algemeen) heeft de heer 

Rikkert een tweetal vragen gesteld. Deze vragen beantwoord ik in deze memo. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De eerste vraag betreft artikel 9 lid 3 van de concept Verordening bestuurscommissie waarin is 

bepaald dat een vijfde deel van het aanwezige aantal leden kan verzoeken om een 

vergadering achter gesloten deuren.  

 

De betreffende bepaling luidt als volgt: 

“De vergaderingen van de bestuurscommissie worden in het openbaar gehouden. De deuren 

worden gesloten wanneer ten minste een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom 

verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. De bestuurscommissie beslist vervolgens of met 

gesloten deuren zal worden vergaderd.”  

 

Relevant is de onderstreepte passage. Het is niet zo dat  er achter gesloten deuren wordt 

vergaderd indien een vijfde van het aantal aanwezige leden daar om verzoekt. Het komt pas 

aan de orde indien een vijfde van het aantal leden daarom verzoekt en vervolgens beslist de 

bestuurscommissie of het wel of niet gebeurd. Hiervoor is een normale meerderheid vereist.  

 

De betreffende bepaling is afgeleid van (thans) artikel 23 Gemeentewet waarin in het 2e en 3e 

lid een inhoudelijk gelijke bepaling is opgenomen. 
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Artikel 23 Gemeentewet 

2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de 

presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 

3. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

 

 

De tweede vraag betrof het aantal inwoners van de 14 Twentse gemeenten. Ik verwijs naar 

onderstaande tabel. 

 

 

 
 

 

 

 

Inwoneraantal gemeenten in Twente

Almelo 72799

Borne 21764

Dinkelland 26054

Enschede 158712

Haaksbergen 24326

Hellendoorn 35743

Hengelo 81014

Hof van Twente 35220

Losser 22552

Oldenzaal 32206

Rijssen-Holten 37614

Tubbergen 21180

Twenterand 33965

Wierden 23808

Totaal 626957

per 1.1.2013


