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AMENDEMENT

Datum indiening:
Nummer:
Onderwerp:

16 mei 2019
166-420
tweewekelijkse vergadercyclus en spreektijd

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

A. In artikel IV, onderdeel D, wordt aan artikel 8, vierde lid, onder vervanging van de punt aan het
slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het vaststellen van een voorstel voor de agenda van de raadsvergadering.
B. Artikel IV, onderdeel F, komt als volgt te luiden:
In artikel 12, eerste lid, artikel 29, zesde en achtste lid, artikel 35, derde lid, artikel 38,
tweede lid, artikel 56, eerste lid, artikel 60, eerste en derde lid, wordt telkens
‘agendacommissie’ vervangen door: ‘fractievoorzittersoverleg’, terwijl in artikel 20,
tweede, derde en vierde lid, telkens ‘agendacommissie’ wordt vervangen door: ‘griffier’.
C. In artikel IV, onderdeel G, wordt in artikel 12, eerste lid, ‘griffier’ vervangen door:
‘fractievoorzittersoverleg’.
D. In artikel IV, wordt tussen onderdeel J en onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ja. In artikel 29, eerste lid, wordt ‘Artikel 9’ vervangen door: ‘Artikel 8, vierde lid,
onderdeel c, 9’.
E. Artikel I, onderdeel B, komt als volgt te luiden:
Aan artikel 24, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. Een beslissing daartoe wordt door de raad genomen, al dan niet op voorstel
van het fractievoorzittersoverleg.
F. Artikel I, onderdeel D, komt te vervallen.

G. In artikel I, onderdeel C, komt artikel 25, tweede lid, als volgt te luiden:
De voorbereidende vergadering heeft een beeld- en oordeelsvormend karakter.
H. Artikel I, onderdeel A, komt te vervallen.
I.

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
E. Artikel 29, vierde lid, komt als volgt te luiden:
4. De vergaderingen van de voorbereidende vergadering kunnen plaatsvinden
voorafgaande, na afloop dan wel tijdens een schorsing van de vergadering van
de raad, indien deze op dezelfde dag plaatsvindt.

J.

Aan het voorstel wordt toegevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel V
Aan artikel 29, tweede lid, wordt toegevoegd:
Tijdens de vergadering kan namens een fractie voor ten hoogste 10 minuten het
woord worden gevoerd, inclusief het plegen van interrupties en de
beantwoording van interrupties. Het fractievoorzitteroverleg kan het aantal
minuten in voorkomende gevallen afwijkend vaststellen.

K. Aan het voorstel wordt toegevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel VI
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.
2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel V in werking op door het
fractievoorzitteroverleg te bepalen moment.
Toelichting
Algemeen
Met dit amendement worden in het voorliggende voorstel tot wijziging van het Reglement van de orde de
volgende aanpassingen doorgevoerd:
- invoering van een tweewekelijkse vergadercyclus, waarbij het de bedoeling is dat elke vergadering
om 19.30 uur start met een voorbereidende vergadering met een beeld- en oordeelvormend
karakter, waarna om 22.00 uur de formele raadsvergadering start met besluitvorming over de
onderwerpen van de voorbereidende vergadering die twee daarvoor is gehouden;
- invoering van een vaste spreektijd per fractie per vergadering.
Onderdeel A, B, C, D en E (rol fractievoorzitteroverleg)
Bij de totstandkoming van de agenda van de raad gaan de fractievoorzitters een veel nadrukkelijker rol
spelen. Het is wenselijk deze rol ook te expliciteren in het Reglement van orde (onderdeel A) en voorts in
de verdere verwijzingsartikelen (onderdeel B en C). Om te borgen dat deze rol ook heeft te gelden ten
aanzien van de voorbereidende vergadering voorziet dit amendement in een uitbreiding van de
schakelbepaling (onderdeel D). Omdat het ook de bedoeling is dat, meer dan nu het geval is, inwoners,
instellingen, experts, etc. worden uitgenodigd in de vergadering en het wenselijk is dat een en ander
ordelijk geschiedt, voegt dit amendement een bepaling toe op basis waarvan het fractievoorzittersoverleg
aan de voorkant nadenkt over wie zal worden uitgenodigd. Uiteindelijk is het uiteraard de vergadering zelf
die hierover het definitieve besluit neemt (onderdeel E). Overigens is het wel de bedoeling dat het
‘normale’ inspreekrecht van burgers bij de voorbereidende vergadering gewoon blijft bestaan (onderdeel
F).

Onderdeel G (karakter voorbereidende vergadering) en onderdeel H (oproep)
In het oorspronkelijke voorstel was sprake van een vergadercyclus waarbij in de eerste week de
vergaderstukken beschikbaar zouden komen, in tweede week een voorbereidende, informatie inwinnende
vergadering zou plaatsvinden, in de derde week de fractievergaderingen en in de vierde week de
vergadering met debat en besluitvorming. Met het oog daarop werd voorgesteld artikel 11 van het
Reglement van orde met betrekking tot de oproepingstermijn te wijziging. Het nu voorliggende
amendement beoogt echter een cyclus van tweewekelijkse vergaderingen te bewerkstellingen, waarbij het
de bedoeling is dat elke vergadering om 19.30 uur start met een voorbereidende vergadering met een
beeld- en oordeelvormend karakter (onderdeel G). De aanpassing van artikel 11 kan daarmee komen te
vervallen (onderdeel H). Omdat het de bedoeling is dat ook tweewekelijks een formele raadsvergadering
worden gehouden die start om 22.00 uur, is het wenselijk hiervoor een uitdrukkelijker grondslag te geven.
De bepaling is zodanig geformuleerd dat er voor het fractievoorzittersoverleg de ruimte ontstaat flexibel
om te gaan bij de planning van de vergaderavonden (onderdeel I).
Onderdeel J (spreektijd)
Dit amendement voorziet in de invoering van een vaste spreektijd per fractie van 10 minuten per
voorbereidende vergadering. Om ook hier flexibiliteit mogelijk te maken, kan het fractievoorzittersoverleg,
afhankelijk van het aantal en de aard van de onderwerpen, bepalen dit aantal minuten bij te stellen.
Onderdeel K (inwerkingtreding)
Om de aanpassingen goed te kunnen doorvoeren, mede gelet op het aantreden van een nieuwe griffier,
wordt voorgesteld de wijzigingen in te laten gaan direct na het zomerreces. Omdat voor de invoering van
spreektijden vereist is dat in de raadzaal apparatuur wordt geïnstalleerd die per fractie bijhoudt hoeveel
minuten er nog over zijn én die voor iedere fractie altijd inzichtelijk houdt hoeveel spreektijd er nog
resteert, wordt voorgesteld de invoeringsdatum van dit onderdeel van het voorstel over te laten aan het
fractievoorzittersoverleg. Er dienen immers eerst financiële middelen te worden vrijgemaakt voor de
benodigde investeringen en ook dient de apparatuur te zijn geïnstalleerd en voldoende getest.

