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Informatie over de commissievergadering 
 

Welkom om mee te luisteren 
De commissievergaderingen zijn vrijwel altijd openbaar. Belangstellenden zijn welkom bij de 

vergaderingen in het Stadhuis. Het is ook mogelijk om de vergadering live te volgen via internet. Op de 

website van de gemeente Nijkerk (www.nijkerk.eu/gemeenteraad) kiest u eerst Vergaderingen & 

vergaderstukken en vervolgens Uitzendingen. U kunt de vergadering daar ook later bekijken. 

 

Gelegenheid om in te spreken 
U kunt in de commissievergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die op de 

agenda staan. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich aan bij de raadsgriffie.  

De commissiegriffier vraagt uw naam en het onderwerp waarover u wilt spreken en als u namens een 

organisatie spreekt, ook de naam van de organisatie. Voor de planning is het fijn als u zich vooraf 

meldt, maar het kan tot uiterlijk voor aanvang van de vergadering.  

 

Tijdens de vergadering 

- De voorzitter nodigt de inspreker uit om aan de vergadertafel aan te schuiven en geeft het woord. 

- U heeft dan maximaal 5 minuten de tijd om aandacht te vragen voor uw punt. 

- U maakt daarbij gebruik van de microfoon op de vergadertafel. 

- Handig om te weten: De commissieleden ontvangen de vergaderstukken en bijvoorbeeld 

ingediende zienswijzen vooraf. U hoeft dus geen algemene toelichting te geven en kunt de 

beschikbare tijd volledig gebruiken om uw punt duidelijk te maken.  

- Als er veel insprekers zijn, kan de voorzitter de inspreektijd per persoon verkorten. 

- Na uw verhaal, mogen de commissieleden een korte vraag aan u stellen, daar kunt u kort op 

reageren 

- Dan bespreekt de commissie het onderwerp. 

- Na de eerste termijn van de commissie, geeft de voorzitter u nog de gelegenheid om kort te 

reageren. 

- Na de bespreking van het onderwerp, neemt u weer plaats op de publieke tribune. 

- De vergadering, waaronder uw bijdrage, wordt live uitgezonden via de gemeentelijke website en 
blijft ook daarna te zien in het videoarchief. 

 

Hoe verder? 
Na de bespreking in de commissievergadering volgt meestal besluitvorming in de raadsvergadering.  

U bent ook bij deze vergadering van harte welkom maar er is geen mogelijkheid om in te spreken. 

Informatie over de vergaderingen van de gemeenteraad vindt u op: www.nijkerk.eu/gemeenteraad 

(Vergaderkalender en stukken). 

 

Er is ook een pagina van de gemeenteraad in het huis-aan-huis blad De Stad Nijkerk waar u meer 

leest over de vergaderingen en besluitvorming. 

 

Nog vragen? 
De medewerkers van de raadsgriffie helpen u graag verder. 

Telefonisch via het algemene nummer 033-247 22 22, vraag naar de raadsgriffie. 

Per mail: griffie@nijkerk.eu 
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