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Van: Marielys Roos  

Verzonden: maandag 8 juli 2019 13:48 

Onderwerp: RE: terugblik raadsvergadering 4 juli jl 

 

Beste griffier, 

Dank. 

Dan nog een extra punt wat ik was vergeten te noemen: als de spreektijd van het college voorbij is, 

dan gelden dezelfde regels. Verlengen na 11 uur en geen spreektijd meer is geen spreektijd meer. 

Hoeveel tijd was er nog over voor het college of eindigde dat in de min en hoeveel in de min? 

Een ander punt dat ik wil voorstellen aan de raad: aanpassen RvO zodat het voorlezen van het dictum 

van moties en amendementen voortaan tot de technische spreektijd gaat horen. Het is anders niet 

meer te volgen voor het publiek, gaat ten koste van het werk en komt democratie niet ten goede 

plus ontlast de voorzitter. Wilt u dit in procedure brengen, dwz: melden aan raad dat dit mijn 

voorstel is? 

Hartelijke groet, 

Marielys Roos 

 

 

Van: Griffie Bloemendaal [mailto:GriffieBloemendaal@bloemendaal.nl]  

Verzonden: zondag 7 juli 2019 22:09 

Aan: Roos-Andriesse, M. 

Onderwerp: RE: terugblik raadsvergadering 4 juli jl 

Geachte mevrouw Roos, 

Uw opmerkingen staan genoteerd voor de vergadering van de agendacommissie. 

x 

 

Van: Marielys Roos 

Verzonden: zondag 7 juli 2019 20:20 

Onderwerp: terugblik raadsvergadering 4 juli jl 

Beste allen, 

Een paar zaken wil ik graag aan de orde stellen tijdens eerstkomende agendacommissie vergadering: 

1. Kwestie spreektijden: na 11 uur hoort de voorzitter automatisch de spreektijd te verlengen. 

Dan wordt door de voorzitter toegelicht hoe lang we doorgaan, wat dan de verlenging 

inhoudt voor de fracties en krijgt iedereen precies te horen hoeveel spreektijd er is. 

Voorheen deed de heer Nederveen dat keurig. Het is teleurstellend dat dit niet gebeurd is. 

We hebben het hierover eerder uitvoerig gehad. De voorzitter zou beter moeten weten en 

had dit netjes moeten regelen want door tijd niet te verlengen zijn juist de kleinere fracties 

gedupeerd. 

2. Spreken ter ijl raadsleden aan het oord zijn. Het d ars door een raadslid s etoog heen 

spreken is niet respectvol en in strijd met de regels die gelden voor het debat cq het RvO. Het 

kan niet zo zijn dat als de voorzitter iets niet bevalt, hij inbreekt op hetgeen een raadslid zegt. 

Dat is diverse keren gebeurd en het wordt ook selectief toegepast wat niet gewenst is. 

3. De mededelingen: het is niet de bedoeling dat grote financiele tegenvallers zo maar even in 

een mededeling worden gedaan. Zodra dit bekend is dient een brief te worden gestuurd of 

een mail zodat iedereen goed is geinformeerd.  

4. Vragen die worden ingediend ruim van te voren dienen ook te worden beantwoord. De reactie 

an de oorzitter ik egrijp u  raag niet  is niet a epta el. Indien ragen niet orden 
begrepen is een telefoontje direct of via de griffie of secretariaat mogelijk met het raadslid. 

Dan kan het worden toegelicht. Op de avond zelf is dat lastig ivm geringe spreektijd van 

bepaalde fracties. 
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5. Als raadsleden een vraag stellen tijdens het debat aan een mederaadslid dan is het niet prettig 

als deze stelselmatig worden genegeerd. In dat geval kan de voorzitter verzoeken een 

antwoord te geven. Dat is bevorderlijk voor het debat. 

Ik zou het op prijs stellen als deze punten worden besproken en ik spreek de hoop uit dat ik het de 

volgende keer ook mogelijk wordt gemaakt. Dat was de vorige keer bijzonder lastig. De heer Harder 

en de heer Burger onderbraken mij voortdurend. Dit zijn gewoon punten die ik aandraag ter 

bevordering van de vergaderorde. 

Mvrgr, 

Marielys Roos 
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