
Wijzigingsverordening 
Reglementen van orde 
De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 23 maart 2022, nummer 1419;

overwegende dat:
- de raad op 28 februari 2022 het plan van aanpak Goed Goan heeft vastgesteld
- daarbij de opdracht aan de griffie is gegeven om lichte maatregelen door te voeren
- aanpassing van de Reglementen van Orde voor de raad en de raadscommissie noodzakelijk 

is als het gaat om de verruiming bij het spreekrecht burgers; 
- een uitgebreider herziening van deze Reglementen van Orde bekeken wordt door de nog in 

te stellen werkgroep vanuit de raad;
- daarom volstaan wordt met een beperkte wijzigingsverordening;

gelet op artikelen 82, 84 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de “Wijzigingsverordening Reglementen van orde”

Artikel 1
Artikel 11a van het "Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de 
gemeente Dalfsen 2019"  komt als volgt te luiden:

1. Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn 
en/of over onderwerpen die niet op de agenda staan. 

2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 12 uur op de dag van de 
vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam en onderwerp. 

3. Het woord kan niet gevoerd worden:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter 

open staat of heeft opengestaan; 
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten, aanwijzingen of aanbevelingen van personen; 
c. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 

worden ingediend. 
4. Het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan worden uitgeoefend bij de behandeling 

van het betreffende agendapunt. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, voor alle 
sprekers gezamenlijk geldt een maximale spreektijd van dertig minuten per onderwerp.

5. Het spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden uitgeoefend bij het 
agendapunt spreekrecht niet agendeerde onderwerpen. 

6. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking van die volgorde in 
het belang is van de orde van de vergadering. 

7. De spreker kan gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal.
8. De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, 

verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en 
deelnemers van de vergadering. 

Artikel 2
Artikel 15 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de 
gemeente Dalfsen 2019" komt als volgt te luiden:

1. Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.
2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 12:00 op de dag van de 

vergadering aan de commissiegriffier, onder vermelding van zijn naam en onderwerp.



3. Het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan worden uitgeoefend bij de behandeling 
van het betreffende agendapunt. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, voor alle 
sprekers gezamenlijk geldt een maximale spreektijd van dertig minuten per onderwerp.

4. De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking van die 
volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.

5. De spreker kan gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal.
6. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een 

korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en 
deelnemers van de vergadering.

Artikel 3 Slotbepaling
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Wijzigingsverordening Reglementen van orde’
2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
25 april 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente            drs. J. Leegwater


