
WD Den Helder 

AMENDEMENT nr.: 22, 2 

datum raadsvergadering: 

Amendement 
inzake de termijn voor indienen van vragen alsmede inzake het spreekrecht burgers 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 september 2018; 

gelet op 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, te wijzigen als volgt: 

1. Het eerste lid van artikel 16 wordt aangevuld met de woorden "dan wel direct voorafgaand aan 
het agendapunt waarover wordt ingesproken" en komt te luiden als volgt: 

Na de opening van de vergadering, dan wel direct voorafgaand aan het agendapunt 
waarover wordt ingesproken, kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende 
maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 

2. In de eerste zin van het 3e lid van artikel 16 wordt de zinsnede "ten minste 24 uur voor aanvang 
van de vergadering" vervangen door: 

"uiterlijk om 12:00 op de dag van de desbetreffende raadsvergadering" 

3. In de eerste zin van het 2e lid van artikel 38 wordt de zinsnede "ten minste 24 voor aanvang van 
het vragenkwartier" vervangen door: 

"uiterlijk om 12:00 op de dag van de desbetreffende raadsvergadering" 

4. In de Toelichting op het Reglement van Orde wordt in de toelichtende tekst bij artikel 38 de 
laatste alinea ("In het tweede lid ... geldt).") geschrapt. 

Namens de fractie VVD Den Helder, 
Rogier Bruin 



Toelichting 

Ad 1: Inwoners die willen inspreken krijgen daarvoor op grond van het huidige RvO de gelegenheid 
aan het begin van de vergadering. Daarmee kan het voorkomen dat het een hele tijd duurt voordat 
het agendapunt, naar aanleiding waarvan zij de raad wilden toespreken, aan de orde is (o.a. door het 
vragenkwartier). De woordvoering door een inwoner komt veel beter tot zijn recht als deze direct 
voorafgaande aan de behandeling van het betreffende onderwerp plaatsvindt. Daarom moet deze 
mogelijkheid worden opgenomen in ons Reglement van Orde. In sommige gevallen (afhankelijk van 
het aantal insprekers en de hoeveelheid agendapunten waarover men wil inspreken) kan het 
wenselijk zijn om de insprekers wel te clusteren aan het begin van een vergadering. Beide opties 
blijven met dit amendement mogelijk, een en ander ter beoordeling van de voorzitter, eventueel in 
overleg met de inspreker zelf. 

Ad 2,3 en 4: Raadsvergaderingen vinden in de regel plaats op maandagavond. Daarom eindigt de 
uiterste termijn voor het indienen van vragen en het aanmelden voor het spreekrecht burgers (24 
uur vóór aanvang van de vergadering; deze termijn is overgenomen uit het Model-RvO van de VNG) 
altijd op zondagavond. Dat betekent dat vragen en dergelijke aanmeldingen nog gewoon kunnen 
worden ingediend in het weekend. Niet valt in te zien waarom dat dan op maandagochtend niet 
meer zou kunnen. In de praktijk echter worden vragen ingediend op de maandag van de 
raadsvergadering vaak ook gewoon nog toegelaten. Voor de duidelijkheid en om eventuele discussie 
over het al dan niet toelaten van vragen en het aanmelden voor het spreekrecht burgers ingediend 
op de maandag te voorkomen, dienen de termijnen van artikel 16 en 38 te worden aangepast. In de 
Verordening op de raadscommissies is dit tijdstip overigens al van toepassing (zie artikel 23). Een 
commissielid mag nu dus al actuele indienen tot uiterlijk 12:00 op de dag van de 
commissievergadering! 

Met het tijdstip van 12:00 is nu voor alle betrokkenen duidelijk tot wanneer men de tijd heeft om 
vragen in te dienen of zich aan te melden voor het spreekrecht burgers en is de onlogische deadline 
op de zondag verleden tijd. 


