Raadsvoorstel
Onderwerp: Spelregels actualiteitenuurtje

Datum raadsvergadering
Registratienummer
Datum carrousel
Raadsbesluit nr.

Portefeuillehouder(s)
Ambtenaar
Telefoon
E-mailadres

F.M. Weerwind
H. Huijs
hhuijs@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De volgende spelregels voor het Actualiteitenuurtje aan het begin van de raadsvergadering af te
spreken:
1. Raadsleden kunnen tot uiterlijk 11.00 uur op de dag van de raadsvergadering een korte vraag
met een korte toelichting over een actueel onderwerp indienen bij de griffie.
2.De vraag met toelichting wordt zo nodig ingekort door de voorzitter, teruggelegd naar de indiener
en doorgestuurd naar raads- en collegeleden.
3. Tijdens het actualiteitenuurtje stelt het raadslid zijn vraag met korte toelichting waarop door de
portefeuillehouder een antwoord wordt gegeven.
4. Raadsleden kunnen kort reageren op de gestelde vraag en het antwoord van de
portefeuillehouder.
5. Besluitpunten 1 t/m 4 zijn van overeenkomstige toepassing op collegeleden die kort een actueel
onderwerp aan de orde willen stellen en op raadsleden die als lid van een algemeen bestuur van
een gemeenschappelijke regeling uit dit bestuur informatie willen verstrekken.
6. Deze spelregels worden bij wijze van experiment tot maart 2014 toegepast en daarna wordt
bepaald of wijziging van het Reglement van Orde wenselijk is.
Samenvatting

Het presidium stelt enkele spelregels voor om het actualiteitenuurtje wat uit te breiden, maar ook
meer uniformiteit in de aanpak te brengen. Het is daarbij niet nodig om deze spelregels in het
Reglement van Orde op te nemen, maar ze eerst als experiment toe te passen.
Aanleiding

Het actualiteitenuurtje voldoet niet aan de verwachtingen, vragen zijn niet altijd actueel en ook niet
kort en raadsleden missen de mogelijkheid om te reageren. In artikel 18 lid 3 RvO is bepaald dat
de raad op voorstel van het presidium spelregels kan vastleggen voor het actualiteitenuurtje.
Daarop is dit voorstel van het presidium gebaseerd.
Programma

11
Kader

Gemeentewet en Reglement van Orde (art. 18 lid 3)
Beoogd doel en effect van het besluit

Enerzijds meer afwisseling en anderzijds meer uniforme aanpak
Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.
Argumenten

Raadsleden zijn niet tevreden over de huidige werkwijze; gezien dit initiatief van de gezamenlijke
fractievoorzitters is de verwachting dat deze aanpassing tot verbetering werkt.
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Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.
Financiële consequenties

n.v.t.
Uitvoering van besluit

Na vaststelling van het besluit kan het in de eerstvolgende raadsvergadering toegepast worden.

Presidium van de gemeenteraad van Velsen,
De secretaris,

De voorzitter,

J.P.E.M. Huijs

F.M. Weerwind
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