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Inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat 

U heeft als burger of vertegenwoordiger van een bedrijf of maatschappelijke instelling de 
gelegenheid om in te spreken over het nieuwe Wmo-beleidskader. Om in te mogen 
spreken is het niet noodzakelijk dat u inwoner van Woerden bent. 
 
Hoe meldt u zich aan? 

Om gebruik te maken van dit spreekrecht, kunt u zich aan te melden bij de griffie via 
raadsgriffie@woerden.nl of u kunt bellen naar (0348) 428 805. U kunt daar ook terecht 
voor al uw vragen.  
 
Hoe verloopt het inspreken? 

Als u zich heeft aangemeld, krijgt u – bij het begin van de vergadering - van de voorzitter 
de volgorde van insprekers. De insprekers zullen per blokken van drie personen naar 
voren worden geroepen. Alle insprekers worden vervolgens aan het woord gelaten (het 
Reglement van Orde van de gemeenteraad spreekt over “5 minuten” per bijdrage). 
Nadat iedere inspreker van het blok heeft gesproken, worden de raadsleden in de 
gelegenheid gesteld u feitelijke en informatieve vragen te stellen. Meestal reageren de 
raadsleden per fractie. De gemeenteraad van Woerden kent 7 fracties: CDA, VVD, 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, D66, ChristenUnie/SGP en Lijst van der Does. 
Nadat alle vragen zijn gesteld, zal de voorzitter u bedanken voor de bijdrage en het 
volgende blok naar voren roepen om te spreken. 
 
Uw inbreng 

Het kan voor raadsleden handig zijn als zij uw inbreng nog eens kunnen teruglezen. U 
kunt hen helpen door uw inbreng – als die op papier staat – in 20-voud mee te nemen. U 
kunt uw bijdrage ook mailen naar raadsgriffie@woerden.nl. De griffie kan de bijdrage 
dan doormailen naar de raadsleden. 
 
En wat gebeurt er nadat u ingesproken hebt? 

Raadsleden stellen het  op prijs indien er van het spreekrecht gebruik wordt gemaakt. 
Mogelijk scharen alle fracties zich achter uw standpunt. Dat zal echter in niet alle 
gevallen het geval zijn. Mogelijk krijgt u niet (direct) uw zin, of slechts gedeeltelijk. 
Misschien wordt u aangeraden voor bepaalde zaken met het college van burgemeester 
en wethouders (en de ambtenaren) contact op te nemen. Raadsleden betrekken 
doorgaans meer belangen bij de zaak waarover u komt inspreken. Niet voor alle 
belangrijke zaken zal geld worden uitgetrokken. Het kan ook zijn dat de raadsleden het 
college naar aanleiding van uw inbreng om meer informatie of een reactie vragen of 
zeggen uw inbreng te later te gebruiken. 
 
U kunt niet inspreken tijdens de raadsvergadering. 
 
 


