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aangenomen verwori,ênningetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 september 2018;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV018.0086 van het presidium van Den Helder van 9 juli 2018
inzake het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad van Den Helder 2018;
besluit

het ontwerpbesluit (RB18.0069), met daarin het nieuwe Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018, als volgt te wijzigen:
Artikel 14.1: de zin "De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in één
spreektermijn, tenzij de raad anders beslist. "te vervangen door:
"De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in twee termijnen, tenzij de raad.anders
beslist."
Toelichting

Bij een beraadslaging in één termijn is het zo dat de fracties die als laatste reageren op een voorstel,
in hun beschouwing kunnen reflecteren en reageren op de inbreng van fracties die eerder aan het
woord waren. Deze fracties op hun beurt kunnen alleen middels een interruptie een reactie geven op
de inbreng van fracties die later dan zij het woord voeren. Een interruptie is echter een heel ander
middel dan een inbreng van een fractie in de beraadslaging. Het huidige gebruik om in een
interruptie een beschouwing te geven op de inbreng van de geïnterrumpeerde woordvoerder,
gevolgd door de vraag "Bent u dat met mij eens?" is een uitvloeisel van deze situatie.
Bij een beraadslaging in twee termijnen kan iedere fractie in de eerste termijn de eigen visie op een
onderwerp/voorstel naar voren brengen. De tweede termijn is dan bedoeld om op de inbreng van
andere fracties te reageren en de discussie aan te gaan. Interruptie krijgen dan weer hun
oorspronkelijk functie, namelijk de spreker onderbreken voor een vraag.
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