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Wijzigingen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad van Den Helder 2007 en Verordening op de raadscommissies
2007.

Gevraagd besluit:
1. De wijzigingen in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad van Den Helder 2007 vast te stellen.
2. De wijzigingen in de Verordening op de raadscommissies 2007 vast te stellen.
Inleiding en aanleiding
In zijn vergadering van 1 oktober 2007 heeft het presidium aangegeven met ingang van 12 november 2007 de
vergadersystematiek te wijzigen. De vergaderingen van de commissies en raad vinden per die datum om en om
op maandag plaats. Daarnaast heeft het presidium in de vergadering van 22 oktober en 19 november 2007
aangegeven de spreektijd te willen wijzigen. In de vergadering van 19 november 2007 heeft het presidium
tevens voorgesteld het artikel met betrekking tot mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen aan te
passen.
Dit voorstel dient om het bovenstaande te formaliseren in het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de gemeenteraad en de Verordening op de raadscommissies 2007.
Beoogd resultaat
De door het presidium voorgestelde wijzigingen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2007 en de Verordening op de raadscommissies 2007
te formaliseren.
Kader
De artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet.
Argumenten / alternatieven
Het voorstel heeft betrekking op de spreektijdregeling (artikel 22 Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2007, verder ook te noemen: Rvo) en artikel 20
van de Verordening op de raadscommissies 2007, de mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen
(artikel 39 Rvo) en de vergaderfrequentie (artikel 9 Rvo en artikel 9 Verordening op de raadscommissies 2007).
Het volgende kan hierover worden opgemerkt.
1. Aanpassing artikel 22 Reglement van orde in verband met gewijzigde spreektijdregeling
In de vergadering van het presidium van 22 oktober en 19 november 2007 is uitvoerig gesproken over een
spreektijdenregeling voor de raads- en commissievergaderingen. 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.
Onderstaand treft u de uitgangspunten aan voor de voorgestelde spreektijdenregeling waarin een aantal van de
suggesties uit het presidium zijn verwerkt:
1.
2.
3.
4.

Iedere fractie krijgt een basistijd en extra tijd op basis van de grootte van de fractie.
De basistijd is 6 minuten.
De extra tijd is 1 minuut per raadszetel met een maximum van 8 extra minuten.
Alle gesproken tekst valt onder de spreektijd, dus ook interrupties, moties, amendementen,
stemverklaringen én het vragenkwartier.
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5.
6.

Voor het college van B & W wordt niet expliciet een spreektijd ingevoerd.
Er wordt geen spreektijd per agendapunt ingevoerd.

Ad 1, 2 en 3
De basistijd is voor de kleinste fracties hetzelfde als de spreektijd in de huidige situatie. Met de aangebrachte
wegingsfactor is tegemoet gekomen aan de hiertoe geuite wens. In de nu voorgestelde opzet met betrekking tot
de spreektijd hebben alle fracties meer spreektijd dan in de huidige situatie. Een overzicht van de spreektijden
per fractie treft u hieronder aan.

Fractie
PvdA
VVD
CDA
PDH
D66
Stadspartij
ChristenUnie
SP
GroenLinks
PRINS
KiesKees.nl

Basis
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Extra
8
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1

Totaal
14
12
10
8
8
8
8
8
7
7
7

Ad 4
Hiermee wordt de mogelijkheid tegengegaan om de spreektijd “via omwegen” aan te vullen.
Ad 5
Het college van burgemeester en wethouders 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 6
Een spreektijd per agendapunt beperkt raads- en commissieleden in de vrijheid om te bepalen aan welke
onderwerpen ze de meeste aandacht willen besteden.
Om voorgaande redenen wordt artikel 22 Rvo als volgt gewijzigd:
Lid 1. Iedere fractie krijgt een basisspreektijd van 6 minuten.
Lid 2. Iedere fractie krijgt 1 minuut extra spreektijd per raadzetel, met een maximum van 8 extra minuten.
Lid 3. Alle gesproken tekst valt onder de spreektijd.
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing.
2. Aanpassing artikel 20 Verordening op de raadscommissies 2007 in verband met gewijzigde
spreektijdregeling
In de huidige Verordening op de raadscommissies 2007 is geregeld dat voor de vergadering een spreektijd
geldt van maximaal 6 minuten per fractie. In de vergadering van het presidium van 19 november 2007 is door
een grote meerderheid aangegeven dat spreektijd voor commissievergaderingen niet gewenst is. Om
voorgaande reden wordt voorgesteld om artikel 20 als volgt te wijzigen: “Voor de vergaderingen geldt geen
spreektijd”.
(Op grond van de voorgestelde wijziging van artikel 9 lid 2 van de Verordening op de raadscommissies 2007
duren de commissievergaderingen niet langer dan tot uiterlijk 21.30 uur, zie hieronder punt 5)
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing.
3. Aanpassing artikel 39 Reglement van orde in verband met mondelinge beantwoording van schriftelijke
vragen
Onder het huidige Reglement van orde is de mogelijkheid opgenomen dat bij het stellen van schriftelijke vragen
kan worden aangegeven dat mondelinge beantwoording wordt verlangd. De mondelinge beantwoording van de
schriftelijke vragen vindt dan plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Deze termijn is onder het huidige
vergaderregime veelal korter dan de 30 dagen die voor een schriftelijke beantwoording is opgenomen. Een
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mondelinge beantwoording van veelal complexere schriftelijke vragen lijkt hiermee in de plaats te kunnen
komen van het vragenkwartier. Het karakter van het stellen van schriftelijke vragen wordt hiermee teniet
gedaan. Immers, schriftelijke vragen worden in de regel schriftelijke beantwoord.
Om voorgaande redenen wordt voorgesteld artikel 39 Rvo als volgt te wijzigen:
Lid 1: schrappen derde zin: “Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de
indiener teruggestuurd”.
Lid 3: schrappen tweede zin: “Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering”.
Nieuw lid 4 toevoegen: “Mondelinge beantwoording kan op verzoek van een raadslid plaatsvinden, indien
schriftelijke beantwoording niet binnen dertig dagen (nadat de vragen zijn binnengekomen) heeft
plaatsgevonden en het college of de burgemeester de vragensteller niet overeenkomstig lid 3 gemotiveerd in
kennis heeft gesteld van de niet tijdige beantwoording.
Lid 4 wordt lid 5.
Lid 5 wordt lid 6.
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing.
4. Aanpassing artikel 9 Reglement van orde in verband met vergaderfrequentie
In het huidige Reglement van orde is in artikel 9, lid 1, aangegeven dat de vergaderingen van de raad in de
regel aanvangen om 21.30 uur. Naar aanleiding van de per 12 november 2007 ingevoerde wijzigingen in het
vergadersysteem om de commissievergaderingen en de raadsvergadering om en om te laten plaatsvinden
wordt voorgesteld het aanvangstijdstip van de raadsvergaderingen als volgt in artikel 9, lid 1, Rvo te wijzigen:
“De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op maandag, vangen in de regel aan om 19.30 uur en
worden gehouden in het stadhuis”.
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing.
5. Aanpassing artikel 9 Verordening op de raadscommissies 2007 in verband met vergaderfrequentie
In de huidige Verordening op de raadscommissies 2007 is in artikel 9, lid 2, aangegeven dat de vergaderingen
aanvangen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 21.00 uur. Naar aanleiding van de per 12 november 2007
ingevoerde wijzigingen in het vergadersysteem om commissievergaderingen en de raadsvergadering om en om
te laten plaatsvinden wordt voorgesteld het aanvangstijdstip van de commissievergaderingen ook aan te
passen. Voorgesteld wordt artikel 9, lid 1, als volgt te wijzigen: “De vergaderingen van de raadscommissies
vangen aan om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur en vinden plaats in het stadhuis”.
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing.
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 verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
Aanpak / uitvoering
Na vaststelling in het presidium van 17 december 2007 wordt de agendacommissie voorgesteld het voorstel te
agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen van 14 januari 2008, waarna behandeling in de
raadsvergadering van 21 januari 2008 kan plaatsvinden. Na vaststelling in de raadsvergadering worden de
wijzigingen verwerkt in de verordeningen.
Den Helder, 17 december 2007
Het presidium van Den Helder
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