
¥ 

Memo 

Datum: 31 oktober 2007 

Aan: Presidium 

Van: dhr. F.V.A. Hoogervorst, Raadsgriffie 

Onderwerp: Evaluatie spreektijdenregeling 

 

 

Geachte leden van het presidium, 

 

In uw vergadering van 22 oktober 2007 hebt u uitvoerig gesproken over een spreektijdenregeling voor 

de raads- en commissievergaderingen. Hoewel de discussie niet echt heeft geleid tot een eenduidig 

voorgestane systematiek, is wel een aantal suggesties gedaan die input kunnen vormen voor een 

verdere discussie. Zo is onder meer gesproken over een gewogen spreektijd, het hebben van 

voldoende spreektijd, het afschaffen van de spreektijd, invoering van spreektijd voor het college, een 

afwijkende spreektijdregeling voor de raad en voor de commissie en het als spreektijd laten meetellen 

van moties, interrupties e.d. Uiteraard is het niet mogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen 

want over nagenoeg elk onderwerp waren de meningen niet eensluidend. 

 

Onderstaand treft u uitgangspunten aan voor een spreektijdenregeling, waarin een aantal suggesties 

zijn verwerkt. Indien de uitgangspunten uw instemming hebben, dan wordt uw raad een voorstel tot 

wijziging van het Reglement van orde voorgelegd, waarin een en ander nader is uitgewerkt. Het gaat 

om de volgende uitgangspunten: 

1. Iedere fractie krijgt een basistijd en extra tijd op basis van de grootte van de fractie. 

2. De basistijd is 4 minuten bij een “eenvoudige” agenda en 6 minuten bij een “complexe” 

 agenda, een en ander ter beoordeling van de voorzitter, gehoord de agendacommissie. 

3. De extra tijd is 1 minuut per raadszetel met een maximum van 8 minuten. 

4. Alle gesproken tekst valt onder de spreektijd, dus ook interrupties, moties, amendementen, 

 stemverklaringen én het vragenkwartier. 

5. De regeling geldt voor zowel de commissievergaderingen als de raadsvergaderingen. 

6. Voor het college van B & W wordt niet expliciet een spreektijd ingevoerd. 

7. Er wordt geen spreektijd per agendapunt ingevoerd. 

 

Ad 1, 2 en 3 

De basistijd is voor de kleinste fracties in de minimale variant slechts iets korter dan de spreektijd in de 

huidige situatie. In de maximale variant is zelfs sprake van uitbreiding. Met de aangebrachte 

wegingsfactor is tegemoet gekomen aan de hiertoe geuite wens. De voorzitter (gehoord de 

agendacommissie) zal zich per vergadering telkens moeten uitspreken of sprake moet zijn van een 

lange of een korte basistijd. Een overzicht van de spreektijden per fractie treft u hieronder aan. 

 

 Korte variant Lange variant 

Fractie Basis Extra Totaal Basis Extra  Totaal 

PvdA 4 8 12 6 8 14 

VVD 4 6 10 6 6 12 

CDA 4 4 8 6 4 10 

PDH 4 2 6 6 2 8 

D66 4 2 6 6 2 8 

Stadspartij 4 2 6 6 2 8 

ChristenUnie 4 2 6 6 2 8 

SP 4 2 6 6 2 8 

GroenLinks 4 1 5 6 1 7 

PRINS 4 1 5 6 1 7 

KiesKees.nl 4 1 5 6 1 7 



 

Ad 4 

Hiermee wordt de mogelijkheid tegengegaan om de spreektijd “via omwegen” aan te vullen. 

 

Ad 5 

Hoewel ook een aantal stemmen is opgegaan om de spreektijden voor de commissies af te schaffen, 

is het wenselijk ook in de commissievergadering een stok achter de deur te hebben om eventuele 

excessen tegen te kunnen gaan. Wel kunnen de voorzitters de spreektijden wat ruimhartiger hanteren, 

zoals dit overigens ook is afgesproken in het huidige stelsel. Overigens is het in het kader van belang 

of het zwaartepunt met betrekking tot het debat in de raad of in de commissies dient te liggen. Dit zal 

moeten blijken uit de evaluatie van de vergadersystematiek. 

 

Ad 6 

Het college van B &W dient in de vergadering vaak veel vragen te beantwoorden. In de regel duurt het 

beantwoorden van een vraag nu eenmaal langer dan het stellen ervan. Daarbij zou het een 

ongewenste situatie zijn als bepaalde vragen niet worden beantwoord, omdat de spreektijd is 

verstreken. Een en ander neemt niet weg dat ook het college kort, bondig en zakelijk dient te blijven. 

Hierin is een rol weggelegd voor de voorzitter van de commissie en uiteraard voor de commissie zelf. 

 

Ad 7 

Een spreektijd per agendapunt beperkt raads- en commissieleden in de vrijheid om te bepalen aan 

welke onderwerpen ze de meeste aandacht willen besteden. 

 

 

U wordt verzocht zich uit te spreken over de genoemde uitgangspunten in de vergadering van het 

presidium van 19 november 2007. 

 

 

   

 


