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Memo

Voorstel:
-. Kennis te nemen van het advies van de agendacommissie aan het
presidium;
-. Kennis te nemen van de reacties op de uitvraag onder statenleden
over de spreektijdenregeling;
-. Te besluiten dat er een spreektijdenregeling door PS zal worden
vastgesteld, en het reglement van orde daarop wordt aangepast,
waarmee de Nieuwe Noord-Hollandse spreektijdenregeling voor de
commissievergadering wordt vastgesteld;
-. De strekking van de Nieuwe Noord-Hollandse spreektijdenregeling
houdt in dat de spreektijd loopt voor elke inbreng van een
commissielid, behalve bijdragen in de rondvraag, bij het stellen van
vragen aan insprekers en ordevoorstellen.
Achtergrond
Het experiment met de Amsterdamse spreektijdenregeling is gestart
nadat in een vergadering van de agendacommissie door mevrouw Van
Meerten-Kok is gevraagd naar de “Amsterdamse situatie”. Enerzijds was
dat een vraag naar de techniek: er wordt daar gebruik gemaakt van
sprekerspostjes die automatisch een tijdklok laten lopen, anderzijds
was dat een vraag naar de spreektijdverdeling en waarvoor de
spreektijd kan worden aangewend.
De beschrijving van de Amsterdamse situatie was aanleiding voor de
agendacommissie om daar een experiment mee te starten.
Uitgangspunten van de Amsterdamse regeling luiden als volgt:
 De spreektijd geldt voor alle inbreng, interrupties en antwoorden op
interrupties behalve voor het ordedebat/een punt van orde en vragen
aan de inspreker.
 Tijdens de vergadering ziet de voorzitter, bijgestaan door de
commissiegriffier, toe op het naleven van de afgesproken spreektijden.
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 Verder heeft de voorzitter de ruimte om naar eigen inzicht af te zien
van hetgeen is afgesproken ten aanzien van de spreektijden.
 Tot slot kan de voorzitter de spreker het woord ontnemen als zijn
spreektijd voorbij is.
Daar is tussentijds in Noord-Holland, tijdens het experiment, de
uitzondering aan toegevoegd dat de rondvraag is uitgezonderd van
deze spreektijdenregeling.

Hoe evalueren we de spreektijdenregeling?
Bij de start van het experiment is niet expliciet uitgesproken wat de
verwachte verbeteringen zouden zijn die de Amsterdamse aanpak
zouden opleveren voor de commissievergaderingen van PS NoordHolland. Aan de hand van de functies van een spreektijdenregeling kan
echter worden bepaald of de geldende regeling voldoende functioneert.
De functies van een spreektijdenregeling zijn:
1. De beheersbaarheid van de vergadertijd te vergroten voor
voorzitter en leden;
2. Aanknopingspunt om tijdens de vergadering op basis van de
spreektijd deelnemers aan te spreken, en in te grijpen in het
verloop van de vergadering.
3. Een gedeeld als rechtvaardig ervaren verdeling van vergadertijd.
Er is een relatie met de verkiezingsuitslag, en het verdelen van
spreektijd op basis van die uitslag wordt in de regel als
gerechtvaardigd ervaren
Aan de hand van deze functies kan in de vergelijking tussen de
gebruikelijke regeling en de nieuwe ‘Amsterdamse Regeling’ het
volgende worden gesteld:
1. De beheersbaarheid van de vergadertijd is vergroot, omdat er
minder tijd weglekt via onderdelen van het debat die niet op de
spreektijden-meter worden gezet.
2. De interrupties over en weer worden beperkter en effectiever.
Waar het ene commissielid dat als een grotere beperking zal
ervaren dan het ander. Ook is er het verschijnsel te zien dat de
tijd van een spreker aanzienlijk “op kan worden
geïnterrumpeerd”. Mogelijk kan gewenning in de praktijk daar
nog uitwijzen of dat een problematisch verschijnsel blijft.
3. De verdeling van de spreektijd op basis van de
verkiezingsuitslag blijft grofweg hetzelfde onder de
‘Amsterdamse Regeling’ als onder de oude regeling.
Advies agendacommissie
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Het advies aan het presidium vanuit de agendacommissie is om deze
nieuwe regeling voort te zetten en te ‘legaliseren’, dat wil zeggen: in PS
een officiële spreektijdenregeling vast te stellen naar het ‘Amsterdamse
Model’ met de Noord-Hollandse touch: het uitzonderen van de
rondvraag van de zaken waarvoor de meter wordt aangezet.
Bijlage: overzicht reacties statenleden op uitvraag
In de bijlage vindt u een overzicht van de reacties van statenleden op de
uitvraag. Aan de hand van deze reacties zou men draagvlak kunnen
vaststellen voor het uit de spreektijdenregeling tillen van de ‘reactie op
een interruptie’.
Proces
Als het presidium instemt met het voorstel om de Nieuwe NoordHollandse spreektijdenregeling in te stellen, zal er een voorstel naar PS
worden gebracht waarin een en ander wordt vastgesteld.
Elementen van die regeling zijn:
 De spreektijd geldt voor alle inbreng, interrupties en antwoorden op
interrupties behalve voor het ordedebat/een punt van orde en vragen
aan de inspreker.
 Tijdens de vergadering ziet de voorzitter, bijgestaan door de
commissiegriffier, toe op het naleven van de afgesproken spreektijden.
 Verder heeft de voorzitter de ruimte om naar eigen inzicht af te zien
van hetgeen is afgesproken ten aanzien van de spreektijden.
 Tot slot kan de voorzitter de spreker het woord ontnemen als zijn
spreektijd voorbij is.


De rondvraag is uitgezonderd van deze spreektijdenregeling.
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