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Onderwerp:

: O pnemen spreektijden commissievergaderingen in Reglement van Orde

Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van het presidium van 30juni 2020,
besluit:

A.

Het volgende artikel op te nemen in het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de
raadscommissies Bloemendaal 2020:
Artikel 48a spreektijd
1.

Voor het verlenen van spreektijd geldt dat 2096 wordt gereserveerd voor het college en 2096
voorde technische zaken als schorsingen. De overige 6096 is gereserveerd voorde
raadscommissie.

2.

De spreektijd voorde raadscommissies wordt gelijk verdeeld over de fracties.

3.

De raadscommissie kan op voorstel van de voorzitter bij aanvang of in de loop van de
vergadering andere regels stellen t.a.v. spreektijd voor de gehele vergadering dan wel voor
een of meerdere agendapunten.

4.

De voorzitter waarschuwt de spreker wanneer de spreektijd ten einde loopt en zodra de
toegestane spreektijd is verstreken, nodigt de voorzitterde spreker uit zijn betoog te
beëindigen.

B.

Deze werkwijze met spreektijden een halfjaar na dit besluit te evalueren in het presidium,
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der gemeente Bloempadaal,

Inleiding
Naar aanleiding van een e-mail bericht van een commissielid is in het presidium van 30 juni 2020
gesproken over een voorstel om ook in de commissievergaderingen te gaan werken met spreektijden,
vooreen efficiënter verloop van de vergaderingen. Iedere fractie kanhierbij evenveel tijd toebedeeld
krijgen. Een ruime meerderheid van de leden van het presidium gaf aan ofwel vóórte zijn, of deze
werkwijze te willen proberen. Afgesproken werd om te komen tot een voorstel voor het invoeren van
spreektijden.
Opnemen in Reglement van Orde
In het Reglement van Orde is voor raadsvergaderingen al opgenomen onderartikel 16, dat gewerkt
wordt met spreektijden voorde fracties en het college. Er is in het Reglement van Orde op dit moment
noggeen artikel opgenomen, dat het werken met spreektijden voorde commissievergaderingen
regelt.

Behandelingin het Presidium
In het presidium van 30 juni 2020 is afgesproken om te komen met een voorstel ten behoeve van het
invoeren van spreektijden in de commissievergaderingen.

Voorstel
Voorgesteld wordt om een extra artikel op te nemen in het Reglement van Orde, onder hoofdstuk 4
Raadscommissies, als artikel 48a, en om het werken met spreektijden in de commissies te evalueren,
een halfjaar na het besluit tot het opnemen van artikel 48a in het Reglement van Orde.

