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Voorstel:
de “Wijzigingsverordening Reglementen van orde” vast te stellen.
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Inleiding: 
De reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie geven 
burgers de gelegenheid om te spreken over agendapunten of andere onderwerpen die zij onder de 
aandacht van de raad willen brengen. Van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt. Burgers 
geven een toelichting op hun plannen, onderstrepen schriftelijke reacties, of brengen onderwerpen 
onder de aandacht die hen bezighoudt en waar zij iets van raad of college verwachten. 

In het visiedocument Goed Goan heeft uw raad de ambitie uitgesproken om de rol van inwoners in de 
beeldvormende fase te vergroten. In het plan van aanpak is vastgelegd dat het spreekrecht voor 
inwoners bij commissievergaderingen plaatsvindt bij de behandeling van het betreffende agendapunt, 
en dat het spreekrecht voor inwoners bij raadsvergaderingen wordt uitgebreid van niet-geagendeerde 
onderwerpen naar ook geagendeerde onderwerpen. Dit voorstel voorziet hierin. 

Argumenten:
Deze wijzigingsverordening is de basis voor het doorvoeren van deze maatregelen
De raad bepaalt zelf zijn vergaderorde en dat van de raadscommissie door vaststelling van het 
reglement van orde. Door vaststelling van deze wijzigingsverordening wijzigen de reglementen van 
orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de vergaderingen van de raadscommissie op de 
artikelen die het spreekrecht betreffen. 

Aanpassing van de werkwijze is een eerste stap naar het realiseren van de ambitie
Door de verruiming van het spreekrecht ontstaan meer mogelijkheden voor inwoners om hun mening 
over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen kenbaar te maken. 

Aanmelden blijft noodzakelijk voor de orde
Voor inwoners is niet altijd duidelijk waar wel en niet over kan worden gesproken en wanneer hun 
inbreng effectief is. De griffier neemt contact op zodra mensen zich aangemeld hebben. Meestal kan 
worden volstaan met een (relatief eenvoudige) bevestiging, maar soms leidt dit ook tot een ander 
moment voor spreekrecht of een andere methode voor het kenbaar maken van een mening  (bijv. 
ingekomen stuk). Inwoners waarderen deze uitleg en zijn daarmee geholpen. 

Kanttekeningen
Het staat te bezien of de rol van inwoners daadwerkelijk vergroot wordt door het spreekrecht aan te 
passen en of hun inbreng effectief is. Het is daarom van belang om periodiek te monitoren in hoeverre 
deze maatregelen bijdragen aan de ambities van de raad. 

Duurzaamheid:
Niet van toepassing. 

Financiële dekking:
Dit voorstel brengt geen kosten met zich mee. 

Communicatie:
De vaststelling van de wijzigingen worden bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en 
worden opgenomen in de regelingenbank op de gemeentelijke website. Op het 
raadsinformatiesysteem zal de uitleg over spreekrecht worden bijgewerkt. 

Bijlagen:
Wijzigingsverordening
Was-wordt-tabel

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



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

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

b e s l u i t :

de ‘Wijzigingsverordening Reglementen van Orde’ vast te stellen.

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


