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Amendement Reglement van Orde 2020 Bloemendaal

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 59 van dit Reglement luidt als volgt:
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 agendapunt 'Inspreken in de commissie' is na de opening van de vergadering en het 
vaststellen 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 'Inspreken in de commissie' 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 feítelijke 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.

« Het in het belang is van eenieder dat commissieleden in de gelegenheid zijn insprekers 
verhelderende vragen te kunnen stellen;

» Het niet aan het college is om hetgeen de insprekers onder woorden hebben gebracht te
objectiveren en het daarom wenselijk is deze term uit het Reglement te schrappen opdat niet de 
indruk ontstaat dat hetgeen insprekers naar voren hebben gebracht subjectief gekleurd is dan
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wel niet in staat zouden zijn objectief te oordelen over het onderwerp Bloemendaal 
waarover zij hebben ingesproken;

» De voorwaarde dat uitsluitend kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda 

staan, geen recht doet aan het vaststaande gegeven dat insprekers ook geconfronteerd kunnen 
worden met gebeurtenissen die zich onverwacht voordoen en daarom niet op de agenda van de 
commissie staan;

» Het zowel voor insprekers als voor volksvertegenwoordigers belangrijk is kennis te nemen van 
de actualiteit en het inspreekrecht op die actualiteit kan inspelen door het inspreken te 
verruimen tot onderwerpen die niet geagendeerd zijn en evenmin op de bestuurlijke 
termijnagenda staan;

Wijzigt het besluit 2019008153 als volgt:

De raad van de gemeente 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 59 lid 5, lid 8 en lid 9 dat wordt gewijzigd als volgt:

Lid 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 die onderwerpen waarover de commissie bevoegd is te 
adviseren. Treedt hij buiten de orde, dan kan de voorzitter hem het woord ontnemen;
Lid 8: De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven;

Lid 9: De leden kunnen aan insprekers korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie met 
insprekers plaats.

De raad voornoemd, d.d. 30 januari 2020

de voorzitter, de griffier,

Ingediend door: Hart voor Bloemendaal
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