
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 22 december 2016 

Agendapunt : 8 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Reglement van orde AB Avri 

 

 
Voorstel 
1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016 vaststellen. 
 

 
Inleiding 
Op 1 december 2015 is de Gemeenschappelijke regeling Avri in werking getreden. Artikel 7 lid 1 van 
die regeling luidt als volgt: Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden een reglement van orde vast. 
 
Beoogd effect 
Voorzien in een reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het 
algemeen bestuur. 
 
Argumenten 
1.1 Bestrijding van wanordelijkheden 
Het reglement biedt de grondslag om wanordelijkheden te bestrijden. Deze bestrijding kan via de 
aangewezen manieren in het reglement. Wanneer wanorde op een andere manier wordt bestreden, 
kan het reglement dienen als grondslag hiervoor.  
 
1.2  Duidelijkheid voor de inwoner 

Het reglement van orde schept duidelijkheid voor de inwoner over de openbare vergaderwijze van het 
algemeen bestuur.  
 
 
Kanttekeningen 
--- 
 
Communicatie 
Het Reglement van orde zal met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 in werking treden. Na het 
besluit van het algemeen bestuur zal het reglement van orde gepubliceerd  worden in het officiele 
publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via intranet en de website van Avri. 
Het reglement wordt opgenomen in de digitale regelingenbank (CVDR) en in de GVOP.

1
 De informatie 

wordt ook toegezonden aan de voorzitter, secretaris en overige leden van het algemeen bestuur. 
 
Financiën 
De publicatie bedraagt circa 125 euro voor de dienstverlening door Bureau Daadkracht. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van dit reglement wordt opgepakt door het algemeen bestuur van Avri. 
 
Bijlagen 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016. 
 

                                                        
1
 De afkorting CVDR staat voor Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving en de afkorting GVOP staat voor 

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.   


