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1. Vaststellen van de voorstellen en de uitwerking van de Pioniersgroep op de volgende punten:
a. versterk de beeldvormende fase;
b. geef inspraak een plaats in de beeldvormde fase en niet in de raad;
en op grond hiervan het Reglement van Orde voor de raad en de Verordening voor de commissies
als volgt wijzigen:
2 Artikel 43 ‘Inspreken burgers’ van het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse
Vecht 2011 tijdelijk, voor de periode van april t/m juli 2019, buiten werking stellen;
3. Artikel 16 ‘Spreekrecht burgers’ van de Verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht
tijdelijk, voor de periode van april t/m juli 2019, als volgt wijzigen:
1. In de commissie kunnen aanwezige burgers het woord voeren over geagendeerde en nietgeagendeerde onderwerpen.
2. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker. Na de eerste bespreking krijgt de inspreker
over een geagendeerd onderwerp opnieuw de gelegenheid te reageren op het besprokene. Zo hij
daarvan gebruik maakt, stelt de voorzitter de spreektijd vast. Ten aanzien van insprekers over nietgeagendeerde onderwerpen kan de voorzitter de maximale spreektijd van alle insprekers bepalen.
Na de inspraak over niet-geagendeerde onderwerpen kan de inspreker reageren op vragen van de
commissieleden.
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.
4. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk op de vrijdag voorafgaande
aan de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, onder vermelding van het onderwerp met toelichting.
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Samenvatting
De pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing bestaat uit 8 raads- en commissieleden, de burgemeester
en griffier. De scope van de pioniersgroep is 2-ledig:
1. doorontwikkelen van (nieuwe) vormen van inwonerparticipatie. Hier gaat een ambtelijke werkgroep
mee aan de slag.
2. doorontwikkeling van het vergadermodel.
De Pioniersgroep legt hierbij enkele voorstellen aan de raad voor. Het presidium heeft kennis
genomen van de voorstellen.
Het gaat om voorstellen om de beeldvormende fase te versterken en daarvoor meer inspraak te
geven in de commissie en niet in de raad. Daarvoor moeten enkele artikelen worden aangepast.
Daarnaast wordt geadviseerd:
a. Zorg dat de raad zich minder op detailniveau begeeft. Hier ligt primair een taak voor het ambtelijk
apparaat en de driehoek.
b. Stimuleer het debat en de dialoog in de commissie. Dit is een taak voor het presidium en de (plv)
voorzitters van de commissies. De wethouder krijgt een andere plaats in de commissievergadering.

27 februari 2019
Griffier,

Voorzitter Pioniersgroep

J.A. Hekman

A. Kroon

Bijlagen
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1. Memo Pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing
2. Bijlage: Inventarisatie doorontwikkeling vergadermodel Stichtse Vecht

