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Memo

Evaluatie spreektijdregeling

Geachte leden van het presidium,
Begin dit jaar is tijdens de behandeling van de nieuwe werkwijze afgesproken dat de
spreektijdregeling na een half jaar zal worden geëvalueerd. Vanaf eind april is de nieuwe werkwijze
van de raad operationeel, waarbij in de commissie- en raadsvergaderingen een gelijke spreektijd
wordt gehanteerd van 6 minuten per fractie.
Een inventarisatie onder de fractievoorzitters over de bevindingen tot nu toe met de huidige
spreektijdregeling heeft het volgende opgeleverd (niet alle fractievoorzitters hebben overigens
gereageerd):
•
Een enkeling is voorstander van het afschaffen van de spreektijdregeling vanwege de
belemmeringen van een spreektijdregeling voor het debat.
•
Een enkeling doet de suggestie om per agendapunt een maximale spreektijd in te stellen.
•
Verschillende partijen zijn de mening toegedaan dat met een gewogen spreektijd naar grootte
van fractie de democratische legitimatie tot uiting wordt gebracht (waarbij ook naar de regeling
in de Tweede Kamer wordt verwezen).
•
Een enkeling staat geen verandering voor.
Thans ligt de vraag voor of de huidige spreektijdregeling voldoet dan wel kan worden afgeschaft of
dient te worden gewijzigd in een gewogen spreektijdregeling. Voor de beantwoording van deze vraag
treft u hieronder een nadere uitwerking aan.
I. Huidige spreektijdregeling handhaven
Mocht er op basis van de ervaringen een voorkeur bestaan de huidige spreektijdregeling (gelijke
spreektijd) te handhaven, dan wordt u verzocht aan te geven of het aantal basisminuten per fractie
per vergadering dient te worden gewijzigd.
II. Afschaffen spreektijdregeling
Mocht u op basis van de ervaringen een voorkeur uitspreken de spreektijdregeling af te schaffen,
dan wordt u verzocht zich uit te spreken over de volgende keuzes:
a.
Totale afschaffing van de spreektijdregeling (commissies en raad);
b.
Afschaffen spreektijdregeling in raadsvergadering: alleen spreektijd (gelijk dan wel gewogen) in
de commissievergadering;
c.
Afschaffen spreektijdregeling in commissies: alleen spreektijd (gelijk dan wel gewogen) in de
raadsvergadering.
III. Gewogen spreektijdregeling
Mocht er op basis van de ervaringen behoefte zijn aan een gewogen spreektijdregeling, dan zijn de
volgende varianten (niet limitatief) denkbaar:
A.

B (=3 minuten) +1 minuut per fractielid
1-mansfractie: 4 minuten
2-mansfractie: 5 minuten
3-mansfractie: 6 minuten
etc.
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B.

3 minuten per fractielid
1-mansfractie: 3 minuten
2-mansfractie: 6 minuten
3-mansfractie: 9 minuten
etc.

Onder zowel optie A als B kan het aantal basisminuten worden gewijzigd.
Het presidium wordt verzocht zich over het voorgaande een mening te vormen. Afhankelijk van die
mening zal het Reglement van orde, indien noodzakelijk, door uw raad worden gewijzigd.
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