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Raadsvergadering 7 juni 2022
Onderwerp: Spreekrecht
Artikel 21 van het Reglement van Orde: Spreekrecht burgers
1. Burgers hebben het recht in te spreken in de beeldvormende en oordeelsvormende
vergaderingen.
2. Spreken over onderwerpen die op de agenda staan, is mogelijk tijdens de beeldvormende en/of
de oordeelsvormende vergadering. Spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, is
enkel mogelijk tijdens de beeldvormende vergadering.
3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voorafgaande
aan de vergadering aan de griffier. Vindt de vergadering op een maandag plaats dan dient de
inspreker zich aan te melden uiterlijk de voorafgaande vrijdag om 9 uur. Hij vermeldt daarbij het
onderwerp, waarover hij het woord wil voeren alsmede de aan de raad over te brengen
boodschap.
4. De bijdrage van een insprekende burger moet relevant zijn voor de kaderstellende of
controlerende taak van de raad.
5. Het woord kan niet gevoerd worden over:
a. Onderwerpen waarbij sprake is of was van een geschil tussen een
burger/organisatie/instelling etc. en de gemeente;
b. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft
opengestaan;
c. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; een gedraging
waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden
ingediend;
d. Onderwerpen welke onderworpen zijn aan een wettelijk geregelde zienswijze en/of
bedenkingenprocedure.
6. De voorzitter bepaalt op welk moment in de vergadering de spreker het woord krijgt.
7. Elke spreker krijgt het woord.
a. Tijdens de beeldvormende vergadering kan na een inspraak van maximaal 5 minuten een
dialoog tussen spreker en deelnemers aan de vergadering ontstaan. Deze dialoog duurt
maximaal 30 minuten in totaal.
b. Tijdens de oordeelsvormende vergadering is het spreken beperkt tot vijf minuten. Als
reeds is ingesproken in de beeldvormende vergadering over hetzelfde onderwerp, mag in
de oordeelsvormende vergadering alleen worden ingesproken over nieuwe feiten of
omstandigheden. Van de ingesproken tekst wordt door de vergadering kennis genomen.
Indien de ingesproken tekst vragen bevat, zullen deze vragen zo mogelijk direct
(mondeling), dan wel op een later moment (schriftelijk) beantwoord worden.
SAMENVATTING
Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken over een geagendeerd onderwerp, meldt dit
uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie via griffie@eijsdenmargraten.nl. Hij / zij vermeldt daarbij het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren
alsmede de aan de vergadering over te brengen boodschap.
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis maar is gesloten voor publiek. Daarom dient u
contact op te nemen met de griffie om te bezien hoe inspraak mogelijk is.

