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Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering  

31 oktober 2019  

 

 

Onderwerp 

Wijziging artikelen Reglement van orde. 

 

 

Steenbergen;  

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

Begin dit jaar heeft u het Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van de 

gemeenteraad vastgesteld. In het Reglement van orde zijn de werkzaamheden en procedures 

omtrent de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad vastgelegd. 

 

U wordt voorgesteld het reglement op een aantal punten te wijzigen. Dat betreft allereerst de 

formulering van het spreekrecht, de procedure omtrent het beleggen van een extra vergadering en 

de benoeming en het ontslag van burgerleden.  

 

2. Spreekrecht in de gemeenteraad van Steenbergen 

Het spreekrecht is een belangrijk recht van burgers om invloed uit te kunnen oefenen op politieke 

besluitvorming. Dit recht is verankerd in artikel 150 van de Gemeentewet. In de Gemeentewet wordt 

gesteld dat de gemeente een verplichting heeft om inspraak te organiseren voor burgers bij de 

voorbereiding van gemeentelijk beleid. De organisatie van deze betrokkenheid wordt vastgelegd in 

een verordening. De gemeenteraad heeft de inspraak van burgers vastgelegd in het Reglement van 

orde. In het Reglement is tevens door de raad bepaald waarover inspraak niet mogelijk is. 

 

In het Reglement van orde is bij de oordeelvormende en bij de besluitvormende vergadering een lid 

opgenomen over de procedure van het spreekrecht. Het betreft artikel 8, lid d, en artikel 29, lid d: 

 

d. Spreekrecht;  

 1. In de vergadering aanwezige burgers en belanghebbenden hebben de mogelijkheid  in te spreken  

  gedurende 30 minuten met een maximum van vijf minuten per inspreker  over onderwerpen die  

  op de agenda staan.  Indien zich meer dan zes sprekers hebben gemeld wordt de totaal beschikbare  

  tijd evenredig over hen verdeeld. 

 2. Voor het gebruik van het spreekrecht dienen insprekers zich tot aan de opening van de vergadering   

  aan te melden bij de griffier. 

 3. Het woord kan niet gevoerd worden: 

   a.  Over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de r echter openstaat 

     of open heeft gestaan. 

   b.  Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. 

     c.  Indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 

 4. De inspreker vermeldt bij aanmelding op het daartoe verstrekte formulier zijn/haar naam, adres en  

   telefoonnummer en het onderwerp/agendapunt, waarover men het woord wil voeren. 

 5.  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de  volgorde  
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   afwijken, indien dit in belang is van de orde van de vergadering. 

 6.  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. 

 

In dit artikel zijn de spelregels rondom het spreekrecht uitgewerkt. Ook wordt in het artikel 

aangegeven waar het spreekrecht niet over gaat. Dit artikel is niet nieuw en was al opgenomen in 

eerdere reglementen van orde en is tot op heden geen onderwerp van discussie geweest. De 

toepassing van dit artikel is echter in ander daglicht komen te staan nadat twee inwoners uit de 

gemeente een verzoek hebben gedaan tot inspraak die onderdeel zijn of zijn geweest van een 

juridische procedure.  

 

De letterlijke toepassing van dit artikel houdt in dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het 

spreekrecht over ieder besluit van de gemeenteraad waartegen bezwaar en beroep open staat. Dat 

zijn vrijwel alle besluiten die de gemeenteraad neemt. Het presidium heeft echter in het verleden al 

besloten dit toe te staan om bestemmingsplannen. Daarnaast houdt de letterlijke toepassing van dit 

artikel in dat inspraak niet mogelijk is over onderwerpen waarover al eerder een bezwaar- en 

beroepsprocedure heeft plaatsgevonden.  

Dit artikel legt veel beperkingen op het spreekrecht van burgers. Met name over ruimtelijke plannen 

of maatregelen in de openbare ruimte geeft het spreekrecht voor veel inwoners de mogelijkheid 

nog een laatste hartenkreet uit te spreken. Ook maakt dit artikel het voorzitten van de vergadering 

ingewikkeld. Hoe moet omgegaan worden met onderwerpen die aangemeld zijn, maar waarover 

vanwege een bepaalde procedure inspraak niet mogelijk is. De werkwijze in het artikel is bovendien 

organisatorisch niet goed uitvoerbaar. Aangezien onderwerpen tot aan de vergadering aangemeld 

kunnen worden, is er onvoldoende tijd om na te gaan of dat het onderwerp past binnen de eisen die 

zijn gesteld in het reglement. 

 

Er zijn voorbeelden van andere gemeenteraden waarin het spreekrecht niet als artikel is 

opgenomen. Het volledig schrappen van het artikel is niet gewenst om wel houvast en duidelijkheid 

te kunnen geven over waar het spreekrecht wel of niet over gaat. In overleg met het team juridische 

zaken is gekeken naar een formulering die beter te handhaven is en geen juridische beperking 

oplegt op het spreekrecht. 

 

Om bovengenoemde redenen wordt u voorgesteld lid 2 en 3 van het artikel spreekrecht te 

herformuleren.  

 

2. Voor het gebruik van het spreekrecht dienen insprekers zich met vermelding van het onderwerp 

tot uiterlijk 12 uur ’s middags op de dag van de vergadering aan te melden bij de griffier. 

3. Het woord kan niet gevoerd worden: 

1. Over een onderwerp dat op het moment van de vergadering onderwerp is van een 

procedure bij de bezwaarschriftencommissie of gerechtelijke procedure en waarbij de 

gemeente één van de betrokken partijen is. Hierbij geldt dat een (gerechtelijke) procedure 

ten einde komt op het moment dat een beslissing of uitspraak die voortvloeit uit de 

procedure onherroepelijk is geworden. Ook in de periode waarbinnen nog een termijn 

loopt om een (gerechtelijke) procedure te starten over een onderwerp, kan niet het woord 

gevoerd worden over dit onderwerp.  

2. Door insprekers die na sluiting van de aanmeldingstermijn (12 uur op de dag van de 

vergadering) zich aanmelden voor het spreekrecht. 

3. Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. 

4. Indien er sprake is van een klacht tegen de gemeente of een medewerker van de gemeente 

volgens artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Om voldoende tijd te geven om na te gaan of dat er inderdaad geen sprake is van een juridische 

procedure wordt voorgesteld deze termijn van aanmelding te vervroegen tot 12 uur ’s middags op 

de dag van de vergadering. In afstemming met juridische zaken kunnen de aanmeldingen 
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beoordeeld worden of dat er sprake is van strijdigheid van met reglement. Deze wijziging wordt 

opgenomen in lid 2 van het artikel.  

 

De wijziging van dit artikel brengt daarnaast met zich mee dat inwoners in mogen spreken over alle 

mogelijke onderwerpen, ongeacht of dat dit onderwerp open staat voor bezwaar en beroep. De 

herformulering van lid 3 van het artikel legt hierdoor minder beperkingen op het spreekrecht. De 

enige beperking blijft het moment dat er sprake is van een juridische procedure over een specifiek 

onderwerp. 

 

3. Wijziging artikel oproep extra besluitvormende vergadering 

Volgens artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet kan op voorstel van de burgemeester of als een vijfde 

van het aantal leden het nodig acht een extra raadsvergadering belegd worden. In het reglement 

staat dit omschreven in hoofdstuk 5, artikel 8, lid c sub 6. In dit artikel staat dat de oproep en de 

bijgehorende stukken tenminste 254 uur voor aanvang geplaatst moeten zijn. Daar hoort 24 uur 

voor aanvang te staan. U wordt verzocht het artikel als volgt te wijzigen: 

 

6. Indien een besluitvormende vergadering wordt belegd volgend art. 17 lid 2 Gemeentewet dienen de oproep 

en de bijbehorende stukken tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering op het Ris geplaatst te 

worden. 

 

4. Burgerleden 

De benoeming en het ontslag van de raadsleden is vastgelegd in de Kieswet en de Gemeentewet. Dit 

is echter niet geregeld voor burgerleden. Iedere gemeenteraad heeft een andere werkwijze rondom 

burgerleden (ofwel commissieleden, burgerraadslid, steunfractieleden, et cetera). De overheid heeft 

voor deze volksvertegenwoordigers geen bepalingen opgenomen.  

 

Volgens het huidige reglement heeft iedere fractie het recht om zich te laten ondersteunen door 

twee burgerleden. Vanwege dat burgerleden in hoge mate mee doen en betrokken zijn bij de 

activiteiten van de raad wordt voorafgaande aan de benoeming de geloofsbrieven onderzocht en 

worden de leden in de openbaarheid benoemd. In tegenstelling tot benoemde raadsleden zijn er 

voor burgerleden nu nog geen bepalingen over de duur van hun lidmaatschap. Om hier meer 

duidelijkheid over te geven, wordt u om artikel 49 in het reglement als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 49. Burgerleden 
a. Per fractie kunnen twee burgerleden worden benoemd. 

b. Een burgerlid dient voorafgaande aan zijn benoeming door eed of belofte te verklaren dat hij zich volledig 

 conformeert aan de rechten en plichten die bij of krachtens de Gemeentewet aan een raadslid zijn of 

 worden gesteld en waar de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet op hem van toepassing zijn. 

 Een burgerlid dient tijdens de  laatste verkiezing op van de raad op de kandidatenlijst van de betreffende 

 fractie te hebben gestaan. 

c. Burgerleden kunnen deelnemen aan alle bijeenkomsten met uitzondering van besluitvormende 

 vergaderingen, en het BOT (benen op tafel). 

d. De zittingsduur van een burgerlid eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad, 

op voorstel van de fractie op wiens voordracht het burgerlid is benoemd of op het moment dat er niet 

langer voldaan kan worden aan de eisen die de Gemeentewet aan het raadslidmaatschap stelt. 

e. Een burgerlid kan te allen tijde ontslag nemen. Het burgerlid doet hiervan schriftelijk melding aan de 

voorzitter van de raad. Het ontslag kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden. 

f. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer 

vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, vervalt het lidmaatschap van het burgerlid dat op voordracht van 

die fractie is benoemd, van rechtswege. 

 

 

5. Middelen 

n.v.t. 
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6. Risico’s 

n.v.t. 

 

7. Communicatie/Aanpak 

Bij vaststellen van deze wijziging wordt het Reglement van orde in gewijzigde vorm gepubliceerd. De 

ingangsdatum hiervan is 6 november.  

 

8. Voorstel 

U wordt voorgesteld het Reglement van orde van de gemeenteraad op de volgende punten te 

wijzigen: artikel 8, lid d, sub 2 en3 en in artikel 29, lid d, sub 2 3 ten aanzien van het spreekrecht, 

artikel 8, lid c sub 6 over de besluitvormende vergadering en artikel 49 met betrekking tot het 

burgerlidmaatschap. U wordt voorgesteld deze wijzigingen in te laten gaan met ingang van 6 

november 2019. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


