Fragment uit verslag presidium d.d. 16 januari 2017
In een memo inz. invoering scenario A wordt het presidium geadviseerd:
1. de fractievoorzitters te vragen dit memo ter kennis te brengen van de fracties.
2. akkoord te gaan met de aanschaf van de spreektijdenklok.
3. de spreektijdenregeling vast te stellen en de fractievoorzitters te vragen de regeling binnen de
fracties toe te lichten.
Naar aanleiding hiervan komt het volgende aan de orde. Dhr. Zeilemaker vindt dat met de
spreektijden de democratie om zeep gaat. Mw. Manshanden heeft zich neergelegd bij de invoering
van spreektijden. Dhr. Burger kan zich wel vinden in advies 1. maar niet in advies 2. Wat advies 3.
betreft vindt hij dat de spreektijden overboord moeten als de raad laat zien dat hij zichzelf kan
corrigeren. Dhr. Meester vindt scenario A (spreektijden) een gemiste kans, hij vindt dat in de nieuwe
raad nog eens naar dit scenario moet worden gekeken; hij vindt dat er teveel herhalingen zijn. Wat
dhr. Meester betreft zijn de spreektijden niet in beton gegoten. Advies 1. en 3. zijn akkoord; pt. 2 wil
hij meenemen naar de fractie. Ook dhr. Raat vindt dat er ruimte moet zijn voor een soepele
toepassing van de spreektijden; de aanschaf van een klok gaat hem dan ook te ver. Hij wil hier geen
8.000,- aan uitgeven, het voorlopig werken met stopwatches heeft zijn voorkeur. Mw. Visser hoopt
dat de raad zelfregulerend werkt en vindt dat de voorzitter consequent moet zijn. Zij is tegen de
aanschaf van een klok, dat vindt zij armoede, dat gaat ten koste van het debat. Een klok kan wel
werken bij bv. algemene beschouwingen. Mw. Kapitein is positief over alledrie de adviezen. Ook zij
vindt scenario A een gemiste kans. Een klok kan wellicht gehuurd worden; er zijn goede
hulpmiddelen nodig. Dhr. Plekker wijst erop dat besloten is om met spreektijden te werken, de
adviezen die nu voorliggen betreffen de uitvoering daarvan. Ook dhr. Groot wil geen klok
aanschaffen, hij ziet liever mee zelfdiscipline bij de raad. Ook mw. Manshanden is tegenstander van
de aanschaf, dan draait het in de raad teveel om de klok. Zij herkent zich niet in wat gezegd is over
herhalingen, als dat aan de orde is dient de voorzitter in te grijpen. Het presidium vindt dat 1 à 2
maal zonder klok vergaderd zou moeten worden met een handmatige registratie. Daarna kan
opnieuw bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

