
Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Raadscommissies 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch werkt met vier vaste raadscommissies. De 
commissies hebben ieder een specifiek werkterrein. Zij bereiden de besluitvorming in de 
raad voor. De raadscommissies adviseren de raad over voorstellen waarover de raad een 
besluit moet nemen. 

 Commissie Bestuurszaken (BZ) 
 Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) 
 Commissie Financiën, Economische en Sociale Zaken (FES) 
 Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) 

 
 

Wie zitten in de raadscommissies? 

In de commissies zitten zowel raadsleden als niet-raadsleden. Commissieleden die geen 
raadslid zijn, stonden wel op de kieslijst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

Wat doet een raadscommissie? 

De raadscommissies adviseren de raad over voorstellen waarover de raad een besluit moet 
nemen. Ieder voorstel krijgt een positief of negatief advies. In dit advies staat het standpunt 
van de leden van de raadscommissie namens hun fractie. Ook staat in het advies of de 
gemeenteraad het onderwerp nog verder moet bespreken. De commissie kan ook extra 
informatie inwinnen voordat zij een advies aan de raad uitbrengt. Bijvoorbeeld via een 
werkbezoek of een hearing.  

Inwoners en organisaties kunnen via de raadscommissies op formele wijze in contact komen 
met de gemeenteraad. Zij kunnen hun mening geven over onderwerpen die op de agenda 
staan. Ook kunnen ze in de commissievergadering een burgerinitiatief toelichten. 

 

Raadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand, meestal op dinsdagavond. In een 
raadsvergadering werkt de raad met een agenda. Op deze agenda staan alle 
raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen. Tijdens de 
raadsvergadering bespreekt de raad de raadsvoorstellen en stemt erover. De raad gebruikt 
daarbij de adviezen van de vaste raadscommissies. Van iedere vergadering vindt u de 
notulen op deze website. De besluiten die de gemeenteraad neemt, worden gepubliceerd op 
deze website. 

Agenda en vergaderstukken 

De agenda’s en vergaderstukken van de eerstvolgende raadsvergadering kunt u vinden op 
deze website. Kort na de vergadering publiceren wij de besluiten van de gemeenteraad. De 
notulen van de vergadering plaatsen wij nadat ze zijn vastgesteld door de gemeenteraad.   

 

http://www.s-hertogenbosch.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/commissievergaderingen/commissie-bz/
http://www.s-hertogenbosch.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/commissievergaderingen/commissie-rob/
http://www.s-hertogenbosch.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/commissievergaderingen/commissie-fes/
http://www.s-hertogenbosch.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/commissievergaderingen/commissie-mo/
http://www.s-hertogenbosch.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/commissievergaderingen/commissie-mo/
https://s-hertogenbosch.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=list/grp=RAAD

