
Partij 

 

 Verwerkt/reactie 

PvdA Artikel 7a: Agendacommissie 

“Er is… oordeelvormende vergaderingen.” 

Indien niet alle fracties in de commissie 

vertegenwoordigd zijn, mag per ontbrekende 

fractie de fractievoorzitter aansluiten. 

OF (voorkeur gaat uit naar het 

bovenstaande) 

De agendacommissie bestaat uit de 

burgemeester en de fractievoorzitters en vindt 

direct na het presidium in beslotenheid plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12: Oordeelvormende vergadering 

Voor het spreekrecht gelden de regels 

overeenkomstig artikel 24 met uitzondering 

dat tijdens de oordeelvormende vergadering 

de inspreker, op verzoek van (een lid van) de 

raad, door de voorzitter na de eerste termijn 

nogmaals kan worden uitgenodigd om door de 

raad gestelde vragen kort te beantwoorden. 

Ander idee: timer op het scherm? 5 minuten = 

5 minuten. 

Nog een idee: burgers verzoeken hun betoog 

op papier te zetten en van tevoren via de 

griffie naar de raad te sturen. 

Artikel 47, 48 en 49 

Voorstel: samenvoegen tot Artikel 47: Besloten 

vergaderingen 

 

Artikel 51a: burgerleden 

Per fractie kunnen twee burgerleden worden 

benoemd. 

 

De agendacommissie is een niet politieke 

commissie. en werkt op basis van neutraliteit en 

objectiviteit. Poltitieke afvaardiging (door iedere 

fractie te laten vertegenwoordigen) lijkt daarom 

niet noodzakelijk.  

 

In het presidium zijn niet alle voorzitters van de 

oordeelvormende vergaderingen 

vertegenwoordigd. Dat is voor commitment met 

de agenda wel handig. Daarom wordt afgeraden 

het presidium deze taak te geven.  

 

De commissie werkt niet met maandelijkse 

bijeenkomsten maar met vast afspraken over het 

opstellen van de agenda. Bij afwijking van de 

afspraken wordt de commissie (meestal per 

mail) ingeschakeld.  

   

Timer op het scherm is technisch, hoeft niet in 

het reglement opgenomen te worden.  

Verplicht op papier zetten van het betoog kan 

drempelverhaogend zijn. de griffie vraagt hier 

wel om.    

 

     

 

 

 

 

 

 

De opbouw van het reglement is aangepast.  

 

 

 

Aangepast.  

D66 We zijn al akkoord gegaan met de vraag van 

de pvda om max 2 burgerleden voor iedere 

partij. Wij zijn ook van mening dat er best max 

3 leden van 1 partij aan de oordeelsvormende 

vergadering mag plaatsnemen. Gezien de 

democratische legitimiteit zijn wij wel van 

mening dat er niet meer burgerleden aan tafel 

mogen zitten dat gekozen raadsleden.  

 

D66 ziet graag dat de oordeelsvormende 

Aangepast in de verordening (art.49). Artikel 29 

regelt de afvaardiging naar de oordeelvormende 

vergadering.    

 

 

 

 

 

 

 



vergaderingen voorgezeten kunnen worden 

door belangstellende inwoners.  

 

 

D66 wil graag dat we tijdens de 

raadsvergadering vragen kunnen stellen aan 

de insprekers.  

 

 

 

Art 5 lid g  Dit kan ook door de raad 

(fractievoorzitters) opgelegd worden. 

 

Artikel 7:  Hoe is de stemverhoudingen 

geregeld: per persoon of grootte van fractie 

 

 

 

 

Artikel 12.  Oordeelvormende vergadering, lid 

C. : dan moet de ambtelijke organisatie wel 

het antwoord voor de oordeelsvormende 

vergadering sturen.  

 

Artikel 19.  Opening vergadering; quorum: 

wellicht verstandig om erbij te zetten: de 

 meerderheid + 1 

 

Artikel 22.  Ingekomen stukken: welke 

stukken worden wel en welke stukken worden 

niet  aangeboden? Ingekomen stukken 

die anoniem zijn?  

 

Nu niet overgenomen in de verordening. Indien 

de raad dit wenst te onderzoeken, zou een 

pilotpriode op zijn plaats zijn.   

 

Niet overgenomen. In het verleden is het 

spreekrecht in de belsuitvormende vergadering 

gezien als het laatste moment voor burgers. Op 

dat moment zouden alle vragen gesteld en 

beantwoord moeten zijn.  

 

De raad legt geheimhouding op. 

 

 

‘De commissie besluit bij meerderheid van 

stemmen’. Niet alle fracties zijn 

vertegenwoordigd in de commissie. Het is dus 

een stem per persoon. In de afgelopen jaren is 

stemming nooit nodig gebleken.  

 

Klopt, zie overzicht vragen van de raad.  

 

 

 

 

Gerefereerd wordt aan de gemeentewet artikel 

20, die dekt dit af.  

 

Alles aan de raad gericht wordt aangeboden, 

behalve reclame. Alle stukken openbaar 

gepubliceerd voldoen tegenwoordig aan de AVG 

en de Wbp. Op het belsoten deel staan de 

stukken zonder anonimisering. (De raad kan 

besluiten hier een gedragscode voor te 

ontwikkelen).   

 


