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REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAAD
Oud Nieuw Toelichting

Art. Lid Bepaling Art. Lid Bepaling

11a 1
Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die
niet op de agenda staan, of waarvoor eerder niet de mogelijkheid bestond
voor burgers het woord over te voeren

11a 1 Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die
geagendeerd zijn en/of over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Inhoudelijke wijziging. Er kan ook over geagendeerde
onderwerpen worden gesproken.

11a 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

11a 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

Geen wijziging

11a 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 of aanbevelingen van
personen;
c. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

11a 3

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.

Technische aanpassing.

11a 4 Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, voor alle sprekers
gezamenlijk geldt een maximale spreektijd van dertig minuten 11a 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.

Procesmatige aanpassing, gelet op de inhoudelijke
wijziging bij art. 11a, lid 1. Spreekrecht bij betreffende
onderwerp in het kader van de beeldvorming.

11a 5 Het spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden
uitgeoefend bij het agendapunt spreekrecht niet agendeerde onderwerpen.

Procesmatige aanpassing, gelet op de inhoudelijke
wijziging bij art. 11a, lid 1. Spreekrecht over niet-
agendeerde onderwerpen moet apart op agenda.

11a 5 De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking
van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering. 11a 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. Hernummering

11a 6 De spreker kan gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal. 11a 7 De spreker kan gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal. Hernummering

11a 7

De voorzitters 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. De
voorzitter doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de
inspreker.

11a 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.

Hernummering en procesmatige aanpassing. Een
voorstel voor behandeling is niet noodzakelijk, omdat
een inbreng niet wordt behandeld maar voor
kennisgeving wordt aangenomen en desgewenst
betrokken bij de beraadslagingen.

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE COMMISSIE
Oud Nieuw Toelichting

Art. Lid Bepaling Art. Lid Bepaling

15 1 Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die
geagendeerd zijn.

15 1 Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die
geagendeerd zijn.

Geen wijziging.

15 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, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het
woord wenst te voeren.

15 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.

Technische aanpassing. Adres en telefoonnummer niet
noodzakelijk.

15 4
 Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, voor alle sprekers
gezamenlijk geldt een maximale spreektijd van dertig minuten per
onderwerp.

15 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.

Procesmatige aanpassing. Spreekrecht niet meer apart,
maar bij betreffende onderwerp in het kader van de
beeldvorming.

15 3 De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij
afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering. 15 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. Hernummerd.

15 5 De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft
verleend. De spreker kan gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal. 15 5 De spreker kan gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal. Technische aanpassing. Eerste zin is overbodig.

15 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

15 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.

Geen wijziging.

15 7 De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de
behandeling van de inbreng van de spreker.

Vervallen.  Een voorstel voor behandeling is niet
noodzakelijk, omdat een inbreng niet wordt behandeld
maar voor kennisgeving wordt aangenomen en
desgewenst betrokken bij de beraadslagingen.


