
 
 
 
 
Onderwerp:   wijziging Reglement van Orde inzake  spreektijden en art 38 vragen 
Reg.nr.: (2013/477666) 
 
1.  Inleiding 

In de commissie bestuur van 12 september is bij het onderwerp “evaluatie vergaderstelsel”  
onder meer afgesproken dat de commissie bestuur graag een raadsvoorstel tegemoet ziet,  
waarbij de spreektijdregeling zodanig wordt aangepast, dat bij afsplitsing de totaaltijd van de 
oude fractie naar rato wordt verdeeld over de nieuwe fracties. Tevens wilde de commissie 
Bestuur een voorstel voor agendering van niet op tijd beantwoorde art 38-vragen. 
 

2. Voorstel aan de raad  
1 Aan artikel 23, eerste lid,  van het Reglement van Orde toe te voegen: 

Bij afsplitsing wordt de totaaltijd van de oude fractie naar rato verdeeld over de nieuwe 
fracties, met dien verstande dat iedere fractie in een vergadering tenminste 1,5 minuut 
spreektijd krijgt. 

2 Aan art 38 een lid toe te voegen: 
Indien vragen nog niet zijn beantwoord, worden deze twee maanden na indiening ter 
bespreking geagendeerd in een commissievergadering. 

 
3.  Beoogd resultaat 

Ad 1 
- Splitsing van fracties leidt bij deze wijziging niet tot extra vergadertijd; 
- bij splitsing neemt de totale spreektijd van de “oude” fractie niet toe. 
Ad 2  
Het doel is dat vragen sneller worden beantwoord en zo niet, het onderwerp aandacht krijgt door 
middel van agendering en bespreking. 

 
4.  Argumenten 

Ad 1 
De gewijzigde regeling doet meer recht aan de uitslag van de verkiezingen dan de huidige 
regeling. 
Ad 2  
De ervaring leert dat de beantwoording van art 38 vragen veelal langer duurt dan de  geldende 
termijnen. Agendering van (nog) niet beantwoorde vragen draagt mogelijk bij aan spoediger 
beantwoording cq aandacht voor het onderwerp waarop de vragen betrekking hebben. 
 

5.  Kanttekeningen 
Ad 1 
De nieuwe regeling zou er toe kunnen leiden dat een raadslid dat afsplitst van een grote fractie, 
in een kortere vergadering eigenlijk geen spreektijd heeft (ruim minder dan een minuut). 
Hieraan wordt in dit voorstel tegemoetgekomen door te regelen dat iedere fractie in iedere  
vergadering tenminste 1,5 minuut spreektijd krijgt. 
Ad 2 
De nieuwe regeling vraagt enige administratie en vergadertijd. 
 

6.  Uitvoering 
De nieuwe regeling treedt in werking met ingang van de nieuwe raadsperiode. 

  
Het raadspresidium, 
de griffier,          de burgemeester, 

Raadsstuk 



 
 
 



Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het raadspresidium, 
 
Besluit: 
 
1 Artikel 23, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 

van Haarlem komt te luiden: 
 Het presidium bepaalt hoeveel spreektijd wordt toegekend aan raadsleden waarbij wordt 

uitgegaan van een spreektijd die in een verhouding 2:1 rekening houdt met de omvang van de 
fractie. Bij afsplitsing wordt de totaaltijd van de oude fractie naar rato verdeeld over de nieuwe 
fractie, met dien verstande dat iedere fractie in een vergadering 1,5 minuut spreektijd krijgt. 

2 Aan art 38 een lid toe te voegen: 
ndien vragen nog niet zijn beantwoord, worden deze twee maanden na indiening ter bespreking 
geagendeerd in een commissievergadering. 

 
Deze wijziging treedt in werking op 27 maart 2014. 
 
Gedaan in de vergadering van … … ……  
 
 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
 


