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Verordening regelende de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van de 
commissie straatnaamgeving 
 
De Raad van de Gemeente Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 
7 februari 2007; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2007; 

Gelet op  
artikel 82 van de Gemeentewet; 
Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999); 
Verordening burgerronde en raadskamers (2006); 
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (2003) 

Besluit 
 

I in te trekken de Verordening commissie straatnaamgeving, vastgesteld bij besluit van 25 
 september 2002; 
 
II vast te stellen de navolgende  

 
 
VERORDENING regelende de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van de commissie 
straatnaamgeving. 
 
§ 1  Instelling, taak, samenstelling  
 
Artikel 1 De commissie 
Ingesteld wordt een commissie van advies aan de raad, genaamd commissie 
straatnaamgeving. 
 
Artikel 2 Taak 
De commissie heeft tot taak met het college te overleggen en de raad te adviseren over de 
voorstellen van het college inzake: 
a. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen. 
b. de verdeling van de gemeente in stadsdelen, wijken en buurten al dan niet op basis van 
 bouwblokken en het aanduiden met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen; 
c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan 
 gemeentelijke bouwwerken. 
 
Artikel 3 Bevoegdheid 
1. De commissie is bevoegd met het college te overleggen over de voorstellen van het 
 college zoals genoemd in artikel 1. 
2. De commissie is bevoegd het college suggesties voor te leggen over de in artikel 2 
 genoemde aangelegenheden. 
 
Artikel 4 Samenstelling  
1. De commissie bestaat uit tenminste drie leden van de gemeenteraad. 
2. De leden worden door de gemeenteraad benoemd en ontslagen. 
3. De raad benoemt een van de leden tot voorzitter. 
4. De commissie wijst uit haar midden een of twee plaatsvervangende voorzitters aan. 
5. De zittingsperiode van de leden van de commissie eindigt in ieder geval aan het einde van 
 de zittingsperiode van de raad. 
6. Het lid dat ophoudt raadslid te zijn verliest op dat moment het lidmaatschap van de 
 commissie. 
7. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan 
 de raad, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien. 
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Artikel 5 Secretaris 
1. De griffier wijst de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie aan, 
 hetzij uit de medewerkers van de griffie, hetzij in overleg met de gemeentesecretaris uit 
 de overige medewerkers van de gemeente. 
2. De secretaris is bij de vergaderingen van de commissie aanwezig en kan aan de 
 beraadslagingen deelnemen. 
3. De secretaris draagt zorg voor een agenda en besluitenlijst en de publicatie van deze 
 agenda en besluitenlijst van de commissie. 
 
 
§ 2   Voorbereiding van de vergadering 
 
Artikel 6 Uitnodiging bestuurders, ambtenaren en deskundigen 
1. De commissie kan leden van het college, ambtenaren of deskundigen uitnodigen om 
 informatie of adviezen hetzij ter vergadering, hetzij schriftelijk naar voren te brengen.   
2. Van een uitnodiging van ambtenaren wordt het college op de hoogte gebracht. 
 
Artikel 7 Ingekomen brieven; uitnodigen burgers 
1. De commissie kan personen die een brief aan de commissie hebben gestuurd of wensen 
 in te spreken op voor de commissie geagendeerde onderwerpen uitnodigen om in de 
 commissie het woord te voeren. 
2. De commissie kan spreektijden vaststellen voor de in het vorige lid bedoelde personen. 
3. De commissie kan in het belang van een goede vergaderorde of vanwege het ontbreken 
 van voldoende belang bij het onderwerp waarvoor aandacht wordt gevraagd, besluiten 
 van uitnodiging van de in het eerste lid bedoelde personen af te zien.  
4. De voorzitter ziet toe op een adequate beantwoording van de in het eerste lid bedoelde  
  brieven. 
 
Artikel 8 Oproeping en agenda 
1.  De commissie vergadert zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of twee leden 
 schriftelijk, onder opgave van redenen, daartoe de wens te kennen geven. 
2.  De vergaderingen worden door de voorzitter belegd.  
3.  Hij zorgt dat elk lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tien dagen vóór de 
 aanvang van de vergadering wordt opgeroepen. De te behandelen zaken worden zo 
 mogelijk bij de oproeping vermeld. 
 
Artikel 9 Openbare kennisgeving en ter inzage leggen van stukken 
1.  Tegelijkertijd met de uitnodiging voor de vergadering brengt de voorzitter dag, tijdstip en 
 plaats van de vergadering ter openbare kennis. 
2.  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden met de uitnodiging en op 
 een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd. 
3.  Indien na het verzenden van de stukken nieuwe of aanvullende stukken ter inzage worden 
 gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de commissieleden en zo mogelijk in een 
 openbare kennisgeving. 
4.  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze in afwijking van het 
 tweede lid onder berusting van de secretaris. 
 
Artikel 10 Tekenen van stukken 
1.  De stukken die van de commissie uitgaan, worden ondertekend door de voorzitter en de 
 secretaris. 
2.  De commissie kan de secretaris machtigen bepaalde stukken als enige te ondertekenen. 
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§ 3  Orde van de vergadering 
 
Artikel 11 Vergader- en besluitquorum 
1.  De commissie kan niet beraadslagen of besluiten als niet meer dan de helft van het aantal 
 leden aanwezig is. 
2.  Een stemming is slechts geldig indien daaraan meer dan de helft van het aantal 
 aanwezige leden heeft deelgenomen.  
3.  De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van het aantal door de aanwezige leden 
 uitgebrachte stemmen. 
4.  Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen. 
 
Artikel 12 Openbaarheid, besloten vergadering en geheimhouding 
1.  De commissie vergadert en besluit als regel in het openbaar.  
2.  Tot besloten vergaderen en het opleggen van geheimhouding kan worden overgegaan op 
 vereenkomstige wijze als ten aanzien van de raad is geregeld in de Gemeentewet en het 
 Reglement van Orde. 
3  Artikel 23 van de Verordening burgerronde en raadskamers is van overeenkomstige 
 toepassing. 
 
 
§ 4  Slotbepaling 
 
Artikel 13 Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie straatnaamgeving. 
 
 
De voorzitter,        de griffier, 
 
 
 
mr. Th. C. de Graaf                                                mevr. drs. M.M.V. Mientjes 


