
Aan:  voorzitter gemeenteraad Bloemendaal  

Datum:  16 oktober 2019 

Betreft:  initiatiefvoorstel Aa passi g Regle e t va  Orde  

 

Onderwerp: Initiatiefvoorstel ten behoeve van de commissie Bestuur en Middelen van 28 november 2019  

  en de raad van 12 december 2019 m.b.t. aa passi g Regle e t va  Orde  

 

De leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing (in dezen de raads- en duo-commissieleden, Mark Doorn, 

Ton Bruggeman, Aty de Groot, Rolf Harder, Shirley van Vliet, Lex Oude Weernink) dienen hierbij een 

i itiatiefvoorstel i  voor aa passi g va  het Regle e t va  Orde  

Constaterende dat: 

 de gemeenteraad van Bloemendaal aan een goede invulling van het BOB vergadermodel hecht; 

 bij de beeldvorming de burgerparticipatie in de gemeente Bloemendaal goed vera kerd is i  Burger 
aa  het Woord  tijdens de Beeldvor e de Avo de ;  

 deze inspraakmogelijkheden primair zijn gericht op participatie; 

Overwegende dat: 

 tijdens raadsvergaderingen is gebleken dat de gemeenteraad  van Bloemendaal nu ook tijdens de 

oordeelvorming - hetgeen plaats vindt in de commissievergaderingen - burgers, ondernemers en 

instellingen van de gemeente Bloemendaal een mogelijkheid wil geven het besluitvormingsproces te 

beïnvloeden, 

 de werkgroep meent dat het inspreken in commissies, met inachtneming van onderstaande 

spelregels , een goede extra manier is voor burgers, ondernemers en instellingen het 

besluitvormingsproces te beïnvloeden.  

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 december 2019; 

Gelezen het voorstel van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 

Besluit: 

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies Bloemendaal 2013 gewijzigd vast te 

stellen;  

Artikel 59 toe te voegen, luidende: 

Artikel 59  Inspreken bij commissievergaderingen 

1. Burgers, ondernemers en instellingen van de Gemeente Bloemendaal kunnen aan het begin van  

iedere openbare commissievergadering inspreken; 

2. Er kan alleen worden ingesproken over zaken die op de agenda van de betreffende 

commissievergadering staan; 

3. Het age dapu t I spreke  i  de co issie  is a de ope i g va  de vergaderi g e  het vaststelle  
van de agenda, het eerste punt op de agenda; 

4. 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; 



5. Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie en zich te beperken tot die zaken 

die rechtstreeks verband houden met de geagendeerde onderwerpen. Treedt hij buiten de orde, dan 

kan de voorzitter hem het woord ontnemen; 

6. Voor het agendapunt I spreke  i  de co issie  is maximaal een half uur beschikbaar; 

7. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd; 

8. De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven om te kunnen objectiveren en 

mogelijke feitelijke onjuistheden aan te geven; 

9. De voorzitter biedt geen ruimte aan leden van de commissie om in gesprek te gaan met de inspreker. 

10. 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:  

Tegen: 

Afwezig 

 

 

Aldus besloten 

Burgemeester, 

 

 

Griffier, 

 

 


