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«enumeration»
Enumeratiesoort::
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voorzitter
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overig
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«Referentie element»
Gremiumidentificatie: AN10 {id}
Gremium naam: AN100

«enumeration»
Enumeratiesoort::
vergaderingStatus

raadsvergadering
commissievergadering

gepland
gehouden
geannuleerd

Gegev ensgroeptype::Nev enfunctie NATUURLIJKE
PERSOON
«Attribuutsoort»
+ Omschrijving nevenfuctie: AN100
+ Naam organisatie nevenfunctie: AN100 [0..1]
+ Aantal uren per maand: N3 [0..1]
+ Indicator bezoldigd: INDIC
+ Indicator in functie van raadslidmaatschap: INDIC [0..1]
+ Datum melding: DATUM [0..1]
+ Datum aanvang nevenfunctie: DATUM
+ Datum einde nevenfunctie: DATUM [0..1]
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Relatieklasse::SPREEKFRAGMENT
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«Gegevensgroep
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Gegev ensgroeptype::Naam
NATUURLIJK PERSOON
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«Relatiesoort» heeft als deelvergadering

«Attribuutsoort»
Achternaam: AN200
Tussenvoegsel: AN20 [0..1]
Voorletters: AN20 [0..1]
Voornamen: AN200 [0..1]
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«Gegevensgroep
compositie»
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Obj ecttype::AANWEZIGE DEELNEMER

Objecttype::NATUURLIJK PERSOON

+
+
+

isID

«Attribuutsoort»
Nummer natuurlijk persoon: AN17 {id}
Geslachtsaanduiding: geslacht [0..1]
Functie: functie [0..1]

0..*

is een
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+
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«Attribuutsoort»
Rolnaam: rolNaam
Vertegenwoordigd organisatie: AN100 [0..1]
Deelnemerspositie: AN [0..1]
Aanvang aanwezigheid: DT {id}
Einde aanwezigheid: DT [0..1]

0..*

neemt deel aan

«Attribuutsoort»
Vergaderingsidentificatie: AN10 {id}
Naam: AN100 [0..1]
Vergader toelichting: TXT [0..1]
Georganiseerd door gremium: GREMIUM [0..1]
Vergaderingstype: vergaderingsType
Locatie: AN100 [0..1]
Status: vergaderingStatus [0..1]
Audio link: URI [0..1]
Geplande vergaderdatum: DATUM [0..1]
Vergaderdatum: DATUM [0..1]
Video link: URI [0..1]
Geplande aanvang vergadering: DT [0..1]
Geplande einde vergadering: DT [0..1]
Aanvang vergadering: DT [0..1]
Einde vergadering: DT [0..1]

0..1
heeft als bijlage

«Relatiesoort» heeft als gerelateerde
informatieobject
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0..*
0..*

1

0..*

0..*

«Attribuutsoort»
Aanvang spreekfragment: DT [0..1]
Taal: AN20 [0..1]
Tekst spreekfragment: TXT [0..1]
Titel spreekfragment: AN100 [0..1]
Positie notulen: AN10 [0..1]
Audio link: URI [0..1]
Audio tijdsaanduiding: N6 [0..1]
Video link: URI [0..1]
Video tijdsaanduiding: N6 [0..1]
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Obj ecttype::AGENDAPUNT
1
«Attribuutsoort»
Agendapuntnummer: AN10 {id}
Agendapunt omschrijving: TXT [0..1]
Agendapuntvolgnummer: AN3 [0..1]
Gepland agendapuntvolgnummer: AN10 [0..1]
Geplande starttijd: DT [0..1]
0..*
Agendapunt kenmerk: AN20 [0..1]
Agendapunt titel: AN100 [0..1]
Geplande eindtijd: DT [0..1]
Starttijd: DT [0..1]
Eindtijd: DT [0..1]
Indicator behandeld: INDIC
Indicator besloten: INDIC

«Relatiesoort»
heeft als subagendapunt

Objecttype::INFORMATIEOBJECT

heeft als bijlage
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«Relatieklasse,Relatiesoort»

neemt deel aan

Relatieklasse::FRACTIE LIDMAATSCHAP

+
+
+

«Attribuutsoort»
/Fractiestemresultaat: fractieStemResultaat [0..1]

Gegev ensgroeptype::Stemming
ov er personen

+
+

0..*
Relatieklasse::COLLEGE LIDMAATSCHAP

+
+

«Attribuutsoort»
Datum begin college lidmaatschap: DT [0..1]
Datum einde college lidmaatschap: DT [0..1]

heeft betrekking op

0..1

Objecttype::
BESLUITVORMINGSSTUK

Obj ecttype::VRAAG

Obj ecttype::
INGEKOMEN
STUK

«Attribuutsoort»
+ Omschrijving: TXT [0..1]
+ Datum ingediend: Datum [0..1]

Obj ecttype::ANTWOORD
behorend bij

+

«Attribuutsoort»
1
Vraagomschrijving: TXT [0..1]

0..*

+

«Attribuutsoort»
Antwoordomschrijving: TXT [0..1]

0..*

0..1

«Attribuutsoort»
Fractienummer: AN10 {id} 0..*
Fractienaam: AN100

Obj ecttype::COLLEGE

is lid van

0..*

Objecttype::BESLUIT
neemt deel aan
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Obj ecttype::FRACTIE
is lid van
0..*

is een
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Relatieklasse::STEMRESULTAAT PER FRACTIE

+
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is een

is een

0..1

«Attribuutsoort»
Stemmingsidentificatie: AN10 {id}
Stemmingstype: stemmingsType [0..1]
/Resultaat mondelinge stemming: stemmingResultaat [0..1]
'Resultaat stemming over personen: AN200 [0..1]

«Relatiesoort»

«Attribuutsoort»
Datum begin fractie lidmaatschap: DT [0..1]
Datum einde fractie lidmaatschap: DT [0..1]
Indicatie voorzitter: INDIC

«Attribuutsoort_pr...
Zaakidentificatie
Omschrijving [0..1]
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Obj ecttype::STEMMING
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Objecttype::ZAAK
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«Attribuutsoort»
+ Keuze mondelinge stemming: stemKeuze

1..*

«Attribuutsoort_proxy»
Informatieobjectidentificatie
Taal [0..1]
Titel
Bronorganisatie [0..1]
Versie [0..1]
Auteur [0..1]
Creatiedatum
Link [0..1]
Inhoud [0..1]
Vertrouwelijkaanduiding [0..1]
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Relatieklasse::STEM
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«Gegevensgroep
compositie»

+
+

«Attribuutsoort_proxy»
Besluitidentificatie
Besluittoelichting [0..1]

+
+

«Attribuutsoort»
Besluitresultaat: besluitResultaat
Toezegging: AN500 [0..1]

Obj ecttype::MOTIE

+

Obj ecttype::VOORSTEL

Obj ecttype::AMENDEMENT

«Attribuutsoort»
Motietype: motieType [0..1]

+

«Attribuutsoort»
Toelichting: TXT [0..1]

0..*

hoort bij
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+

«Attribuutsoort»
Portefeuillehouder: AN100 [0..1]

1
0..*

1

«Attribuutsoort»
0..*
Naam kandidaat: AN100
Aantal uitgebrachte stemmen: N3

«Relatiesoort» subAMENDEMENT heeft betrekking op

0..1
is ingediend door

is ingedien of (mede) ondertekend door

«enumeration»
Enumeratiesoort::
stemmingResultaat
voor
tegen
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Relatieklasse::AANDUIDING INDIENING EN ONDERTEKENING

+

«enumeration»
Enumeratiesoort::
stemmingsType
hoofdelijk
regulier
schriftelijk

«Attribuutsoort»
Betrokkenheid: soortBetrokkenheidBesluitvormingsdocument
«enumeration»
Enumeratiesoort::
soortBetrokkenheidBesluitvormingsdocument
Indiener
Mede-ondertekenaar

1

«enumeration»
Enumeratiesoort::gremiumSoort
gemeenteraad
raadcommissie
college B&W

«enumeration»
Enumeratiesoort::
stemKeuze
voor
tegen
afwezig
onthouden

«enumeration»
Enumeratiesoort::
fractieStemResultaat
aangenomen
verworpen
verdeeld

«enumeration»
Enumeratiesoort::besluitResultaat
unaniem aangenomen
aangenomen
geamendeerd aangenomen
onder voorbehoud aangenomen
verworpen
aangehouden

«enumeration»
Enumeratiesoort::
motieType
voorstel
afkeuring
treurnis
wantrouwen
vreemd
overig

