
 

  
 

Katwijk, 12 september 2017 

 

Aanleiding en doel 

Steeds vaker voelen burgers zich verder verwijderd tot de politiek. Ze hebben vaak het idee dat ze minder 

gehoord worden en zijn daarom ook steeds minder geneigd hun mening te laten horen. Alleen als er een 

onderwerp besproken wordt in de raadscommissie is er de mogelijkheid om in te spreken, bij de eerste 

behandeling.  

Als een burger een ander onderwerp aan de orde wil stellen, kan dat nu wel middels een brief aan de raad, die 

dan ter kennisname wordt aangeboden. Vaak moet het presidium aangeven deze brief door B&W af te doen 

en de burger daarbij expliciet antwoord te geven. Maar brieven komen heel anders over dan iets mondeling 

toelichten. 

 

Motivering voorstel 

Door burgers de mogelijkheid bieden om mondeling (bijna) alle onderwerpen te bespreken in een 

raadsvergadering, zal dit de burger meer mogelijkheidheden en vertrouwen geven dat zijn/haar stem gehoord 

wordt. Dit kan zeker bijdragen tot het dichterbij brengen van de lokale politiek tot de burgers. 

 

Initiatiefvoorstel: 

Het initiatief voorstel is, om in navolging van Noordwijk en andere gemeenten aan het begin van elke 

raadsvergadering de mogelijkheid te bieden aan burgers voor inspraak.  

Uit de verschillende reglementen van orde uit andere gemeenten en de Katwijkse Verordening 

raadscommissie is hieronder een samengevoegd voorstel voor Katwijk opgesteld: 

 

Artikel 17a. Spreekrecht burgers 

1. Na de opening van de vergadering kunnen ook anderen dan de leden van de raad, burgemeester en 

wethouders gebruik maken van het spreekrecht. 

2. Inspreken tijdens de raadsvergadering beperkt zich niet tot geagendeerde onderwerpen, 

randvoorwaarde is wel dat het onderwerp een bevoegdheid van het bestuursorgaan moet zijn. 

3. Het woord kan niet gevoerd worden over: 

a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft 

opengestaan; 

b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 

c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of 

kon worden ingediend; 

tenzij de raad anders beslist. 

4. Per onderwerp bedraagt de spreektijd voor de inspreker, voor het college en voor de burgemeester in 

totaal maximaal vijf minuten. Het aantal insprekers zijn 3 per vergadering. De voorzitter kan tevens in 

bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. . 

5. Uitlatingen over personen, ook ambtenaren, zijn niet toegestaan. 

6. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit vóór 12.00 uur op de dag van de 

raadsvergadering melden aan de griffier, onder opgaaf van zijn of haar naam en indien namens een 

groepering wordt gesproken, onder vermelding van de naam van deze groepering en van het 

onderwerp waarover hij of zij het woord wil voeren.  

 

De inhoud van het toe te voegen artikel aan de reglement van orde is open voor discussie. Het gaat er om dat 

we de burgers aan het begin van de vergadering de mogelijkheid geven tot inspraak. Niet alleen over de 

stukken die avond, maar juist over andere onderwerpen. 

Dit kan betekenen dat de raad in het begin misschien een stormvloed van inspraak zal krijgen, maar als het 

“normaal” wordt, zal het een goed instrument zijn voor burgerparticipatie. 

 

 

De fractie van GemeenteBelangen 

 



 
 
 
Raadsbesluit 
 
 

Kenmerk  

Programma Burger en bestuur 

Onderwerp Spreekrecht burgers in de raadsvergadering 

  

  

 

De raad van de gemeente Katwijk; 

gelezen het voorstel van GemeenteBelangen van 12 oktober 2017; 

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;  

 
B E S L U I T : 

 

Het Reglement van orde als volgt te wijzigen: 

 

A. Het volgende nieuwe artikel 17a wordt toegevoegd: 

 

Artikel 17a. Spreekrecht burgers 

1. Na de opening van de vergadering kunnen ook anderen dan de leden van de raad, burgemeester en 

wethouders gebruik maken van het spreekrecht. 

2. Inspreken tijdens de raadsvergadering beperkt zich niet tot geagendeerde onderwerpen, 

randvoorwaarde is wel dat het onderwerp een bevoegdheid van het bestuursorgaan moet zijn. 

3. Het woord kan niet gevoerd worden over: 

a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft 

opengestaan; 

b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 

c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of 

kon worden ingediend; 

tenzij de raad anders beslist. 

4. Per onderwerp bedraagt de spreektijd voor de inspreker, voor het college en voor de burgemeester in 

totaal maximaal vijf minuten. Het aantal insprekers zijn 3 per vergadering. De voorzitter kan tevens in 

bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. . 

5. Uitlatingen over personen, ook ambtenaren, zijn niet toegestaan. 

6. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit vóór 12.00 uur op de dag van de 

raadsvergadering melden aan de griffier, onder opgaaf van zijn of haar naam en indien namens een 

groepering wordt gesproken, onder vermelding van de naam van deze groepering en van het 

onderwerp waarover hij of zij het woord wil voeren.  

 

B. Dit besluit treedt daags na terinzagelegging in werking. 

 

 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk 

in zijn openbare vergadering van        

 

 
De griffier De voorzitter 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2017-07-01

