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Onderwerp: Invoeren spreektijdenregeling bij raads- en commissievergaderingen 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 21 februari 2017 

- Presidium 

van: 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

in de artikelen 16, 82 en 147 

b e s l u i t : 

I. 
Artikel 24 van het Reglement van Orde van de Raad 2012 aan te passen, zodat het als volgt komt te 
luiden: 

Artikel 24 - Spreektijdenregeling 
1. 

2. 

Tegelijkertijd met het verzenden van de voorlopige agenda zoals bedoeld in de artikelen 10 
en 11 van dit reglement doet de voorzitter een voorstel omtrent de maximale spreektijd voor 
de leden van de raad en het college. 
De maximale spreektijd voor de raadsleden wordt gelijkelijk (/evenredig) verdeeld over het 
aantal fracties. 
De raad stelt bij het vaststellen van de agenda tevens de maximale spreektijd voor de leden 
van de raad en het college vast. 

De volgende toelichting bij dit nieuwe artikel 24 vast te stellen: 

"Om doelmatig en voor de inwoners van Woerden aantrekkelijker te vergaderen, wordt een 
spreektijdenregeling gehanteerd. Er geldt een maximum spreektijd voor de leden van de raad en 
voor de leden van het college. De spreektijd voor de raad wordt gelijkelijk over de fracties verdeeld, 
dus los van de grootte van fracties. De leden van het college zijn verantwoordelijk voor een adequate 
verdeling van de totale spreektijd die voor het college beschikbaar is. 

Bij het bepalen van de spreektijd zal de voorzitter rekening houden met de lengte van de agenda, het 
karakter van de onderwerpen en overige zaken die van invloed kunnen zijn op de spreektijd van de 
raad en die van het college. 



III. 
In het Reglement van orde van de raadscommissies gemeente Woerden 2012 een nieuw artikel 17a 
op te nemen, dat als volgt komt te luiden: 

Artikel 17a - Spreektijdenregeling 
1. Tegelijkertijd met het verzenden van de voorlopige agenda zoals bedoeld in artikel 8 van dit 

reglement doet de voorzitter een voorstel omtrent de maximale spreektijd voor de leden van 
de commissie en het college. 

2. De maximale spreektijd voor de commissieleden wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal 
fracties. 

3. De commissie stelt bij het vaststellen van de agenda tevens de maximale spreektijd voor de 
leden van de commissie en het college vast. 

IV. 
De volgende toelichting bij dit nieuwe artikel 17a vast te stellen: 

"Om doelmatig en voor de inwoners van Woerden aantrekkelijker te vergaderen, wordt een 
spreektijdenregeling gehanteerd. Er geldt een maximum spreektijd voor de leden van de commissie 
en voor de leden van het college. De spreektijd voor de commissie wordt gelijkelijk over de fracties 
verdeeld, dus los van de grootte van fracties. De leden van het college zijn verantwoordelijk voor een 
adequate verdeling van de totale spreektijd die voor het college beschikbaar is. 

Bij het bepalen van de spreektijd zal de voorzitter logischerwijs rekening houden met de lengte van 
de agenda, importantie van de onderwerpen en overige zaken die van invloed kunnen zijn op de 
spraaktijd van de commissie en die van het college. 

V. 
Artikel 8 van het Reglement van orde van de raadscommissies gemeente Woerden 2012 wordt 
aangepast, zodat het als volgt komt te luiden: 

Artikel 8 - Vergaderfrequentie, convocatie en openbare kennisgeving 
1. De commissies vergaderen conform het door het Presidium vastgestelde vergaderschema. 
2. De voorzitter roept de leden - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten minste 14 dagen van 
tevoren op door middel van een convocatie. 
3. Tegelijkertijd brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van vergadering en de daarbij behorende 
voorstellen - met uitzondering van de in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde 
stukken - ter openbare kennis via het raadsinformatiesysteem. 
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