
 
 
Overzicht RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN 2018 * 
* voor actuele data en tijden vergaderingen: raadpleeg website: https://doesburg.notubiz.nl/ 
 
 

Raadsvergadering FIN MO VROM BO Presidium Reservedatum 
extra cie.verg 

25 januari  9 januari 10 januari 11 januari 11 januari 18 januari 

22 februari  6 februari  7 februari  8 februari  8 februari   

27 maart *1 
(oude raad) 

      

29 maart *2 
(nieuwe raad) 

      

26 april   10 april 11 april 12 april 12 april 19 april  

31 mei   15 mei 16 mei 17 mei 17 mei 24 mei  
 

27 juni 21 juni 
*3 

12 juni  13 juni 14 juni 14 juni - 

28 juni 
(Kadernota) 

21 juni 
*4 

    - 

27 september  11 sept. 12 sept. 13 sept. 13 sept. 20 september 

25 oktober  8 okt. *5 9 okt. 10 okt. 11 okt. 11 okt. - 

29 november  22 nov. 
*6 

13 nov. 14 nov. 15 nov. 15 nov. - 

20 december *8  3 dec. *7 4 dec.*7 6 dec. 6 dec. 13 december 

 
 
Gemeenteraadsverkiezingen: 21 maart 2018 
 
Juli en Augustus: geen commissie- en raadsvergaderingen i.v.m. zomerreces 
                                             
*1  Laatste vergadering oude raad (onderzoek geloofsbrieven) 

 
*2  Beëdiging nieuwe raad 
 
*3  De commissie Financiën vergadert op deze dag over de jaarstukken. 
 
*4  De commissie Financiën vergadert op deze dag over de Kadernota. 
 
*5  De commissie Financiën vergadert op deze dag over de Programmabegroting (NB: i.v.m. de Herfstvakantie in de regio Zuid 

vindt deze vergadering op maandag 8 oktober plaats i.p.v. donderdag 18 oktober). 
 
*6  De commissie Financiën vergadert op deze dag over de Najaarsnota 
 
*7  I.v.m. Sinterklaas op woensdag 5 december vinden de commissies MO en VROM een dag eerder plaats dan gebruikelijk 
 
*8  I.v.m. de Kerstvakantie vergadert de raad een week eerder dan gebruikelijk. De commissievergaderingen worden dan ook 

een week eerder gehouden dan gebruikelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijzondere data in 2018    
 
Nieuwjaarsdag   1 januari 2018 – maandag 
 
Goede Vrijdag                            30 maart 2018 
 
Pasen                                              1 en 2 april 2018 
 
Koningsdag                                 27 april 2018 - vrijdag 
 
Dodenherdenking                              4 mei 2018 - vrijdag 
 
Nationale Bevrijdingsdag                  5 mei 2018 - zaterdag 
 
Hemelvaartsdag                                10 mei 2018 
 
Pinksteren                            20 en 21 mei 2018 
 
Prinsjesdag                                      18 september 2018 
 
Kerstmis                                           25 en 26 december 2018 – dinsdag en woensdag 
 
 
 
Schoolvakanties 2018 regio Zuid 
 
Voorjaarsvakantie                          10 februari t/m 18 februari 2018  
 
Paasvakantie   30 maart t/m 2 april 2018 
 
Meivakantie  
- basisonderwijs           27 april t/m 13 mei 2018 
- voortgezet onderwijs  27 april t/m 6 mei 2018 
 
Hemelvaart   10 mei t/m 13 mei 2018 
 
Pinksteren   19 t/m 21 mei 2018 
 
Zomervakantie                            7 juli t/m 19 augustus 2018 
 
Herfstvakantie                                 13 oktober t/m 21 oktober 2018 
 
Kerstvakantie                                  22 december 2017 t/m 6 januari 2019 
 
 

Nadere toelichting 

1. In de regel vinden de raadsvergaderingen plaats op de laatste donderdag van de maand. 

2. De commissie MO vergadert in beginsel twee weken voor de raadsvergadering op de dinsdagavond. 

3. De commissie VROM komt in beginsel twee weken voor de raadsvergadering bijeen op de woensdagavond. 

4. De commissie BO vergadert in beginsel twee weken voor de raadsvergadering op de donderdagavond. 

5. De commissie Financiën vergadert op de donderdagavond, een week voor de raadsvergadering, in juni, oktober en    

november. 

6. Het presidium vergadert aansluitend aan de vergaderingen van de commissie BO (zie onder 4). 

7. Met het oog op eventueel noodzakelijke extra of bijzondere commissievergaderingen wordt maandelijks een  

vaste datum gereserveerd, in principe de donderdagvond een week voor de raadsvergadering. In juni, oktober en 

november worden deze reservedata gebruikt voor de commissie Financiën. 

8. Tijdens de zomervakantie van de basisschool worden geen raads- en commissievergadering gehouden (zomerreces). 


