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Artikel 15 Spreekregels en advisering
1. Per brede fractie hebben gelijktijdig
maximaal twee leden zitting aan de
vergadertafel.
2. Bij onderwerpen ter informatie kunnen zij
vragen stellen. Als zij dit willen kunnen zij
ook hun mening over het onderwerp
geven.
3. Bij onderwerpen ter advisering aan de
raad zijn er twee spreektermijnen, tenzij
de raadscommissie anders beslist. In elke
spreektermijn voert niet meer dan één lid
per brede fractie het woord.
4.

5.
6.

Ongewijzigd

In de eerste spreektermijn worden
technische en politieke vragen gesteld. De
portefeuillehouders beantwoorden aan
hen gestelde vragen.
In de tweede termijn worden opinies over
het voorstel gegeven en vindt debat over
deze opinies plaats.
In de tweede termijn voeren de
portefeuillehouders niet het woord, tenzij
de voorzitter meent dat verduidelijking
door een portefeuillehouder zinvol is voor
het debat.

4.

5.

6.

7.

8.

7.

Na sluiting van de tweede termijn
adviseert elke fractie of het voorstel als
bespreekstuk of hamerstuk in de raad
geagendeerd moet worden. De voorlopige
agenda van de raad wordt aan de hand
hiervan opgesteld. Een onderwerp wordt
als bespreekstuk voor de raad
geagendeerd als ten minste twee leden
van verschillende brede fracties dit
adviseren.

9.

In de eerste spreektermijn benoemen de
commissieleden wat hun fractie ziet als
plus- en minpunten van een onderhavig
voorstel (opzetronde van het debat).
Na de eerste termijn van de commissie
krijgt de indiener van het voorstel de
gelegenheid te reageren op de
ingebrachte argumenten.
In de tweede termijn reageren de
commissieleden op de argumenten van
de andere fracties en van de indiener van
het voorstel (verweerronde van het
debat).
Interrupties ter verduidelijking van de
mening van de spreker zijn in beginsel
toegestaan, zowel in de termijnen van de
commissie als in de spreektermijn van de
indiener van het voorstel.
De voorzitter kan de indiener van het
voorstel buiten diens spreektermijn het
woord geven als hij meent dat dit voor
een goed begrip van het voorstel nodig is.
Tekst ongewijzigd.
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Artikel 15 Spreekregels
Het is de bedoeling dat technische vragen over
een voorstel of onderwerp zoveel mogelijk al
voorafgaand aan de commissievergadering
gesteld en beantwoord zijn. Zo nodig biedt de
eerste termijn in de raadscommissie de
mogelijkheid nog een enkele technische vraag
te stellen. De eerste termijn is echter vooral
bedoeld voor politieke vragen aan het college
die van belang zijn voor de oordeelsvorming
van de commissieleden. Na de eerste termijn

Artikel 15 Spreekregels
Het is de bedoeling dat technische vragen over
een voorstel voorafgaand aan de
commissievergadering gesteld en beantwoord
zijn. In de raadscommissie vindt de
opiniërende bespreking van de voorstellen
plaats, ter voorbereiding op de besluitvorming
in de raad.
De eerste termijn is de opzetronde van het
debat. Hieraan is een spreektermijn
toegevoegd voor de indiener van het
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geeft elke brede fractie aan of het voorstel
politiek kan worden behandeld, waarna de
voorzitter een conclusie trekt.
In de tweede termijn geven de commissieleden
hun mening over het raadsvoorstel (benoemen
plus- en/of minpunten) en vindt een
verkennende discussie op inhoud plaats, zodat
de opinies helder zijn. De brede fracties
adviseren na de beraadslagingen over de
agendering als bespreekstuk of hamerstuk in
de volgende raadsvergadering.

onderhavige voorstel (lid 5). Meestal zal dit een
vertegenwoordiger van het college van
burgemeester en wethouders zijn.
De tweede termijn is de verweerronde van het
debat.
Het debat in de raadscommissie moet ertoe
leiden dat de opinies over de voorstellen
helder zijn.
De brede fracties adviseren na het debat over
de agendering als bespreekstuk of hamerstuk
in de volgende raadsvergadering.
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