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Voorgesteld raadsbesluit
1. Als spelregels voor het actualiteitenuurtje vast te stellen:
- Het actualiteitenuurtje blijft aan het begin van der vergadering op de agenda;
- Wordt gesplitst in inspreken inwoners en max. een half uur voor vragen van raadsleden;
- Die vragen moeten uiterst actueel zijn;
- Raadsleden kunnen één vraag stellen met hoogstens één subvraag en een korte
toelichting geven;
- Vragen worden bij de griffie ingediend tussen dinsdagavond 20.00 uur en
donderdagochtend 11.00 uur in de week van de raadsvergadering;
- Vragen worden door de griffie naar het college gestuurd en voor raadsleden en andere
belangstellenden op de website gepubliceerd;
- Ook collegeleden kunnen het actualiteitenuurtje gebruiken voor urgente mededelingen;
- dit wordt eveneens tussen dinsdagavond 20.00 uur en donderdagochtend 11.00 uur bij
de griffie gemeld;
- Het onderwerp van de mededelingen wordt eveneens op de website gepubliceerd;
- Raadsleden spreken elkaar – via de voorzitter – positief-kritisch aan op het vasthouden
aan deze spelregels.
2. In artikel 18 lid 2 van het Reglement van Orde het tijdstip waarop een vraag kan worden
aangemeld bij de griffie, te wijzigen in: tussen dinsdagavond 20.00 uur en donderdagochtend
11.00 uur.
3. Te bepalen dat deze wijzigingen ingaan met ingang van de raadsvergadering van 17 oktober
2013.
Samenvatting
In het Reglement van Orde (RvO) is in artikel 18 lid 3 bepaald dat de raad op voorstel van het presidium
spelregels kan vaststellen voor het actualiteitenuurtje. Het presidium heeft enkele spelregels opgesteld
en legt die ter vaststelling aan de raad voor. Als gevolg hiervan moet ook het tijdstip van aanmelden van
een vraag in het RvO worden aangepast.
Aanleiding
Vragen van raadsleden in het actualiteitenuurtje hoefden niet vooraf geformuleerd te worden, alleen het
onderwerp werd aangemeld. Dat leidde soms tot erg lange inleidingen of veel vragen terwijl het college
zich niet kon voorbereiden op een ter zake doend onderwerp. Het presidium heeft daarom de regeling in
het RvO voorzien van enkele spelregels.
Programma
n.v.t.
1

Kader
Gemeentewet en RvO
Beoogd doel en effect van het besluit
Duidelijker afspraken die een goed voorbereid antwoord mogelijk maken.
Directe maatschappelijke consequenties
Deze aanpassing heeft geen maatschappelijke consequenties, het betreft een interne aanpassing.
Argumenten
- Eenduidige regeling voor vragen van alle raadsleden
- Mogelijkheid voor het college om beantwoording voor te bereiden
- Beperking tot actuele vragen
Inspraak, participatie etc.
n.v.t. dit is een interne regeling
Alternatieven
Er zijn heel veel andere mogelijkheden om een actualiteitenronde vorm te geven. Met inachtneming van
de ervaringen van de afgelopen jaren kiest het presidium voor het voortzetten van de huidige praktijk
met enkele aanpassingen.
Risico’s
Met de afspraak dat raadsleden elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken, zijn er geen risico’s
aan dit besluit verbonden.
Financiële consequenties
n.v.t.
Uitvoering van besluit
Bekendmaking naar raads- en collegeleden

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Geen
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Geen
Het Presidium van de gemeente Velsen,
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De voorzitter,

J.P.E.M. Huijs

F.M. Weerwind
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