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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
 
gelet op: 

- de evaluatie van het vergadermodel door het presidium; 
- de voorstellen voor de politieke markt en de werksessie van het juniorenconvent; 
- de bespreking in het seniorenconvent van 13 en 22 april 2012; 
- het raadsvoorstel van het presidium van 11 april 2012. 

 
 

b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen: 
 
 
1. De verbetervoorstellen a t/m k voor de werksessies. 
2. De verbetervoorstellen a t/m d voor de politieke markt. 
3. De verbetervoorstellen a t/m j voor de raad. 
4. De verbetervoorstellen a t/m c voor de stukkenstroom. 
5. De wijzigingen in het Reglement van orde voor de raad: 

- Artikel 23 gewijzigd/aangevuld: 
Het presidium werkt in de voorbereiding van de agenda van een vergadering van de raad de 
spreektijd verder uit. Het presidium kan daarbij de spreektijd per fractie vaststellen. 

- Artikel 40, lid 4 gewijzigd: 
De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethouder, 
voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad. De spreektijd voor de 
vragensteller, de wethouder en de burgemeester bedraagt 2 minuten in eerste termijn en 1 
minuut in tweede termijn, tenzij er meer dan 5 onderwerpen zijn aangemeld. Dan kan de 
voorzitter de spreektijd beperken of bepalen dat vragen en antwoorden schriftelijk worden 
afgehandeld. 
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- Artikel 41, lid 2 gewijzigd: 
Insprekers die het woord willen voeren over onderwerpen op de agenda krijgen daartoe de 
gelegenheid aan het begin van de vergadering, aansluitend op de inspraak over niet-
geagendeerde onderwerpen. De spreektijd is dan maximaal 3 minuten per inspreker. Na de 
inspraak kan de inspreker reageren op vragen van de raadsleden.  

6. De wijzigingen in de Verordening op de werksessies: 
- Artikel 5, lid 2 gewijzigd: 

De leden van het presidium, die uit de raad benoemd zijn, zijn voorzitter van de werksessies. 
De leden van het presidium kunnen de plaatsvervangend voorzitters vragen om de rol van 
werksessievoorzitter te vervullen. 

- Artikel 18, lid 3 nieuw: 
Het presidium kan in de voorbereiding van de vergadering van de werksessie spreektijd per 
fractie vaststellen. 

 
 
 
 
24 april 2012 
 
 
Griffier       Voorzitter 
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