
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 9

Onderwerp: Verruiming aanmeldtermijn spreekrecht burgers 

Datum: 8 november 2016 

Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten 

Decosnummer: 538 

Informant: J. Leegwater
griffie@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
Vast te stellen:

- de 1e wijzigingsverordening Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 2014;

- de 1e wijzigingsverordening Reglement van orde voor de vergaderingen van de 
raadscommissie van de gemeente Dalfsen 2014.



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. Het is het 
afgelopen jaar meer dan eens voorgekomen dat uit coulance is afgeweken van de voorschriften in de 
reglementen van orde, om deze inbreng van burgers mogelijk te maken. We stellen u voor om de 
bestaande drempel iets te verlagen en deze coulance ook te vertalen in regelgeving. 

Argumenten:
Het verschuiven van de deadline tot op de dag van de vergadering geeft burgers meer tijd
De tijd tussen bekendmaking van de agenda (via Kernpunten en het raadsinformatiesysteem) en de 
deadline voor aanmelding wordt soms als te kort ervaren. Opschuiven van vrijdag 12 uur naar 
maandag 10 uur betekent dat burgers zich ook nog in het weekend (niet-werkdagen) kunnen 
aanmelden. 

Coulance is niet meer nodig, formalisering geeft rechtszekerheid
Het is een aantal keren voorgekomen dat burgers zich na de deadline hebben aangemeld en hen uit 
coulance is toegestaan alsnog te spreken. Het is goed mogelijk dat er burgers zijn geweest die zich 
niet hebben aangemeld juist omdat de deadline verstreken was. Met het opschuiven van de deadline 
is een beroep op coulance niet meer nodig. De deadline zit naar verwachting kort genoeg op de 
vergadering en is voor iedereen dan helder. 

Aanmelden blijft noodzakelijk voor de orde
Voor burgers is niet altijd zonneklaar waar wel en niet over kan worden gesproken en of dit kan bij de 
raad of bij de raadscommissie. 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). Burgers waarderen deze uitleg en zijn daarmee geholpen. Bijkomend voordeel 
is dat dit een efficiënte vergaderorde bevordert.

Kanttekeningen
De reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie zijn 
niet aangepast op de nieuwe modelverordeningen van de VNG. Diverse huidige bepalingen kunnen 
worden geschrapt of herzien. Er wordt nu voorgesteld om de aanmeldtermijn op te rekken, maar ook 
voor andere bepalingen over spreekrecht zijn andere afwegingen mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het eventueel verruimen van de tijd die burgers gezamenlijk krijgen in het kader van spreekrecht (30 
minuten), of de maximum spreektijd die zij per persoon krijgen (5 minuten).

Het aanpassen van één onderdeel in de reglementen is niet integraal. Juridisch is er echter geen 
dringende noodzaak tot een grondige herziening. Het presidium is daarom voorstander van een 
integrale herziening in 2018 met het oog op de verkiezingen en de nieuwe samenstelling van de raad. 
De nu voorgestelde ‘kleine’ wijziging biedt echter relatief grote voordelen.

Alternatieven:
Het is mogelijk om de deadline voor aanmelding verder op te schuiven op de vergaderdag. In het 
kader van voorbereiding van burgers, raads(commissie)leden, griffie en wethouders op de 
vergadering is het echter prettig om dit niet te kort tevoren te doen. 

Als u niet met het voorstel akkoord gaat, blijft de deadline staan op 12:00 op de vrijdag voorafgaand 
aan de dag van de vergadering. 



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. 

Vervolg:
Met ingang van 2017 wordt met de nieuwe systematiek gewerkt. 

Bijlagen:
Overzicht wijzigingen 1e wijzigingsverordeningen

de voorzitter, de griffier,
drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van voorzitter en griffier d.d. 8 november 2016, nummer 538;

overwegende dat het wenselijk is om burgers ruimere mogelijkheden te geven voor het uitoefenen van 
spreekrecht bij vergaderingen;

b e s l u i t :

vast te stellen:

1. de “1e wijzigingsverordening Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 2014”;

Artikel 1
In artikel 18, vierde lid, wordt ‘uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de 
raadsvergadering’ vervangen door ‘uiterlijk 12 uur op de dag van de raadsvergadering’;

Artikel 2 Slotbepaling
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘1e wijzigingsverordening Reglement van orde voor 

de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 
2014’

2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

2. de “1e wijzigingsverordening Reglement van orde voor de vergaderingen van de 
raadscommissie van de gemeente Dalfsen 2014”.

Artikel 1
In artikel 16, derde lid, wordt ‘uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de 
vergadering’ vervangen door ‘uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering’;

Artikel 2 Slotbepaling
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘1e wijzigingsverordening Reglement van orde voor 

de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Dalfsen 2014’
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 
19 december 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten            drs. J. Leegwater


