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Van:
Aan:
Onderwerp:

Hart voor Bloemendaal, ...
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Amendement bij (corsanr 2019008513 Reglement van orde van de gemeenteraad

Bloemendaal 2020)

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

Overwegende dat:

* Het raadsvoorstel behelst het verzoek aan de raad het Reglement va orde van de gemeenteraad 
Bloemendaal 2020 vast te stellen zoals verwoord in het document met corsanr 2019008514)

» Artikel 16 van dit Reglement als volgt luidt:

Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt het 60/20/20 principe dat wil zeggen dat 2096 
wordt gereserveerd voor het college en 2096 voor de technische zaken als schorsingen en 
stemmingen. De overige 6096 is gereserveerd voor de raad.

Lid 2. Voor het verdelen van spreektijd voor de raad geldt het 40/60 principe dat betekent dat 
6096 van de spreektijd evenredig wordt verdeeld over de fracties; de overige 4096 wordt 
verdeeld naar rato van grootte van de fractie.

Lid 3. De raad kan op voorstel van de voorzitter bij aanvang of in de loop van de vergadering 
andere regels stellen t.a.v. spreektijd voorde gehele vergadering dan wel voor een of meerdere 
agendapunten.

Lid 4. De voorzitter waarschuwt de spreker wanneer de spreektijd ten einde loopt en zodra de 
toegestane spreektijd is verstreken, nodigt de voorzitter de spreker uit zijn betoog te 
beëindigen.

« Het verloop van de raadsvergaderingen een positieve impuls kan krijgen wanneer de spreektijd 
van de raad op 7096 wordt gesteld en voor het college op 3096 waarbij het onderscheid tussen 
technische tijd en overige tijd van het college komt te vervallen.

« Deze aanpassing het eenvoudiger maakt tijd te administreren omdat geen onderscheid meer 
bestaat tussen technische en overige tijd van het college;

* De tijd die besteed wordt aan technische zaken als gevolg van het stemmen met stemkastjes in 
vergelijking met de periode dat stemmen nog geteld moesten worden, is afgenomen waardoor 
het praktisch gezien niet noodzakelijk meer is een duidelijke scheidslijn te trekken tussen 
technische en overige tijd;

* Het in het belang is van het raadsdebat dat alle fracties voldoende spreektijd hebben om hun 
bijdrage te leveren en niet te hoeven uitwijken naar stemverklaringen.

» Door het uitbreiden van de spreektijd het per fractie mogelijk wordt stemverklaringen te
rangschikken onder de spreektijd hetgeen ook bevorderlijk kan zijn voor het goede verloop van 
de raadsvergadering.
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Wijzigt het besluit 2019008153 als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Bloemendaal

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2019, corsanr 201900851:

Besluit het voorstel aan te passen als volgt:

Onderwerp Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020 (kenmerk 
2019008514) met uitzondering van artikel 16 lid 1 en 2 welke worden gewijzigd als volgt:

Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt het 70/30 principe dat wil zeggen dat 3096 wordt 
gereserveerd voor het college. De overige 7096 is gereserveerd voor de raad.
Lid 2. Voor het verdelen van spreektijd voor de raad geldt het 40/60 principe dat betekent dat 6096 van 
de spreektijd evenredig wordt verdeeld over de fracties; de overige 4096 wordt verdeeld naar rato van 
grootte van de fractie.

De raad voornoemd, d.d. 30 januari 2020

de voorzitter, de griffier,

Ingediend door: Hart vloor/Bloemendaal
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