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¥ 

initiatiefvoorstel 
Registratienummer: 
 

RVO10.0088 Portefeuillehouder: 
 

De fracties van VVD, 
TROTS, D66, CDA, PvdA, 
SP, CU, GroenLinks en 
Behoorlijk bestuur 

Van afdeling: 
Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Raadsgriffie 
M. Huisman 
(0223) 67 8101 
m.e.huisman@denhelder.nl  

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
1. Reglement van orde voor de vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Den Helder 2010 (vastgesteld op 12 april 
2010); 

2. Motie SP, e.a., van 17 mei 2010, nr. 14.1. 
 

Onderwerp:  Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2010, wijziging artikel 22 (spreektijd)   

 
 
Gevraagd besluit:
artikel 22 (spreektijd) Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2010 te wijzigen. 
 
Inleiding en aanleiding
Uw raad heeft op 12 april 2010 (RB10.0049) het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010 vastgesteld. In deze verordening is in artikel 22 de 
(gewogen) spreektijd geregeld. Tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2010 heeft de fractie van de SP, 
samen met een aantal andere fracties, een motie ingediend die een gelijke spreektijd voor alle fracties beoogd. 
Uw raad heeft besloten deze motie aan te houden, zodat de fracties in onderling overleg kunnen treden over 
een eventueel compromis. Het resultaat van dit overleg treft u hierbij aan.  
 
Beoogd resultaat
Een gelijke spreektijd voor alle fracties.  
 
Kader
De artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet, artikel 22 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010. 
 
Argumenten / alternatieven
In het huidige artikel 22 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2010 beschikt iedere fractie over een basisspreektijd van 6 minuten met 
daarnaast 1 minuut extra spreektijd per raadszetel, met een maximum van 8 extra minuten. Het voorlezen van 
moties, amendementen, het geven van stemverklaringen etcetera, met andere woorden: al het gesproken 
woord, telt mee als spreektijd. Het college van b&w beschikt over een spreektijd van 40 minuten.  
 
Op 31 mei 2010 hebben de fracties van VVD, TROTS, D66, CDA, PvdA, SP, CU, GroenLinks en Behoorlijk 
bestuur over een eventueel compromis overleg gevoerd. Uit dit overleg is het volgende voorstel tot aanpassing 
van artikel 22 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2010 voortgekomen (wijzigingen zijn vet gedrukt): 
 
Artikel 22 Spreektijd 
1. Iedere fractie krijgt een spreektijd van 6 minuten. 
2.  Iedere fractie krijgt 1 minuut extra spreektijd per raadszetel, met een minimum van drie minuten en een
 maximum van zes minuten.  
3. Al het gesproken woord telt mee voor de spreektijd, met uitzondering van interrupties. 
4. Het college van burgemeester en wethouders heeft een spreektijd van 40 minuten.  
5. In bijzondere situaties kan door het presidium een afwijkende spreektijd worden voorgesteld.  
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Toelichting 
Artikel 22 Spreektijd 
Het artikel strekt ertoe te benadrukken dat de raad ook uit eigen initiatief regels kan stellen over de spreektijd 
van de leden. De voorzitter hoeft dit niet voor te stellen. De voorzitter kan in het kader van zijn taak tot het 
handhaven van de orde tijdens de vergadering wel wijzigingen voorstellen in de omvang van de spreektijd. 
In bijzondere situaties kan het noodzakelijk zijn om af te wijken van de spreektijd. Hierbij kan gedacht worden 
aan de begrotingsbehandeling, de behandeling van de Kadernota, het verdedigen van een initiatiefvoorstel 
door de initiatiefnemer(s) en het houden van een interpellatie (het verzoek tot het houden van een 
interpellatie moet door de raad worden toegestaan).  
 
Ten aanzien van de voornoemde wijziging hechten de initiatiefnemers bijzondere waarde aan de rol van de 
voorzitter van de vergadering (handhaven van de orde) en de agendacommissie (in verband met de inschatting 
van het aantal agendapunten in relatie tot de duur van de vergadering).  
 
Financiële consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen juridische consequenties. 
 
Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de wijziging in de onderhavige verordening op de gebruikelijke wijze bekend 
worden gemaakt.  
 
Aanpak / uitvoering
Op 31 mei 2010 hebben de fractievoorzitters het onderhavige voorstel besproken. Het besluit treedt direct na 
uw besluitvorming in werking. De spreektijdregeling wordt een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. 
 
Den Helder, 31 mei 2010 
 
 
Namens de fractie van de VVD  Namens de fractie van TROTS 
 
 
B.O.B. Haitsma D.S. Emmelkamp 
 
 
Namens de fractie van de D66  Namens de fractie van het CDA 
 
 
L. Kuipers M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
 
 
Namens de fractie van de PvdA  Namens de fractie van de SP 
 
 
T. Rijnten R. Post 
 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie Namens de fractie van GroenLinks 
 
 
T. Biersteker-Giljou N. Dol-Cremers 
 
 
Namens de fractie van Behoorlijk bestuur 
 
 
R.T.G. Prins 
 
 


