
INITIATIEFVOORSTEL Ruimte voor Inspreken in Commissies
Registratienr.: 2019008185
Van
Aan

: GroenLinks,.... ,
: De gemeenteraad van Bloemendaal Bloemendaal

Onderwerp : Aanpassing Regelement van Orde: inspreken in commissie-vergaderingen

Dit initiatiefvoorstel is gelijk aan het initiatiefvoorstel 2019007741, maar dan zonder lid 2, lid 9 en 
het grootste deel van lid 5 uit het toe te voegen artikel (59) Regelement van Orde.

De gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 december 2019,

Overwegende:

1. Het initiatiefvoorstel 2019007741 van de raadswerkgroep 'bestuurlijke vernieuwing', dat een 
nieuw artikel 59 toevoegt aan het Regelement van Orde van de raad;

2. Dat dit is gebaseerd evaluatie van de inspraak in de afgelopen periode (incl. de 'beeld
vormende avonden') en de Discussienota D66 'Inspraak en Burgerparticipatie' (2019005516) 
waarin wordt geconstateerd dat de gemeenteraad bij 'beeldvorming'* van de raad de 
burgerparticipatie goed is verankerd (o.a.) door de Beeldvormende avonden, maar dat de 
gemeenteraad ook bij haar 'oordeelvorming'* in de commissievergaderingen aan inwoners, 
burgers, ondernemers en instellingen van de gemeente Bloemendaal een mogelijkheid wil 
geven het besluitvormingsproces te beïnvloeden;

3. De beïnvloeding van het besluitvormingsproces via inspraak in commissie-vergaderingen 
wordt echter te zeer beperkt door lid 2, 5 en 9 in het voorstel 2019007741:

De bepaling In lid 2: "Er kan alleen worden ingesproken over zaken die op de agendaa.
van de betreffende commissievergadering staan", alsmede de herhaling daarvan in 
lid 5 "...zich te beperken tot die zaken die rechtstreeks verband houden met de 
geagendeerde onderwerpen" en

b. De bepaling in lid 9: "De voorzitter biedt geen ruimte aan leden van de commissie om 
in gesprek te gaan met de inspreker;

Verwacht wordt dat het wegnemen van deze beperkingen in de praktijk kan leiden tot een 
verrijking van de 'oordeelsvorming'. De gestelde (tijds)beperkingen (lid 6 en lid 7) en de inzet 
van de voorzitters van de commissievergaderingen moeten zorgen voor een goed verloop.
De voorzitter kan ingrijpen als dat voor de orde van de vergadering nodig is. Het is overbodig 
om deze voorzitterstaak in het Regelement uit te werken, zoals in lid 5 van het voorstel 
2019007741 is gebeurd t.a.v. het "woord ontnemen";

4. De (in lid 8 van het voorstel 2019007741) staat dat het college "mogelijke feitelijke 
onjuistheden" kort mag aangeven; de tekst in dit artikel over het 'objectiveren' is dus 
overbodig en kan dus worden geschrapt;

* De gemeente werkt volgens 'BOB-vergadermodeľ: Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming
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Besluit:

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies Bloemendaal 2013 gewijzigd 
vast te stellen door toevoeging van Artikel (59) 'Inspreken bij commissievergaderingen':

1. Burgers, ondernemers en instellingen van de Gemeente Bloemendaal kunnen aan het begin van 
iedere openbare commissievergadering inspreken;

2. Het agendapunt 'Inspreken in de commissie' is na opening van de vergadering het eerste punt op 
de agenda;

3. Insprekers kunnen zich tot 11.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren. De voorzitter 
stelt de sprekerslijst vast.

4. Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie.

5. Voor het agendapunt 'Inspreken in de commissie' is maximaal een half uur beschikbaar;

6. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd;

7. De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven om mogelijke feítelijke 
onjuistheden aan te geven;

8. Het woord kan niet gevoerd worden: a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen 
bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan; b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen; c. over een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

Besluit Raad:

Voor: I Lį

Tegen:

Afwezig Ją

Aldus besloten

Burgemeester

Ingediend door:

GroenLinks,

R.W. Kruijswijk
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