
  
Inspreken tijdens de gemeenteraad of een programmacommissie 
 
Met het spreekrecht kunt u de gemeenteraad informeren of op de hoogte stellen van uw mening. U bent welkom tijdens raadsvergaderingen en 
programmacommissies van de gemeenteraad. Na de opening van de vergadering komt het spreekrecht aan de orde. Burgers die belanghebbenden zijn 
kunnen gebruik maken van het spreekrecht.  
 
Spreektijd 
De totale spreektijd voor insprekers is een half uur. De maximale spreektijd per spreker is 5 minuten. Zijn er meer dan 6 sprekers (30 gedeeld door 5 minuten 
= 6 sprekers), dan wordt de spreektijd gelijk verdeeld onder de sprekers. Het woord wordt op volgorde van aanmelding gevoerd. U kunt als inspreker niet 
meerdere sprekers voor u laten spreken per onderwerp.  

Toelichting inspreekrecht  
De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering. Nadat is ingesproken kan hij raadsleden toestaan een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen 
discussie plaats tussen raadsleden en inspreker. Wanneer er is ingesproken wordt de inbreng van de spreker betrokken bij het desbetreffende agendapunt. In 
het Reglement van orde vindt u de complete beschrijving van het inspreekrecht (artikel 19).  
 
Inspreken bij Programmacommissies  
Tijdens de programmacommissies vormen de gemeenteraadsleden hun mening. Wij adviseren u om vooral in te spreken tijdens deze vergaderingen. U kunt 
inspreken bij de geagendeerde onderwerpen voor die avond; dus bij het betreffende agendapunt.  
 
Inspreken bij Raadsvergaderingen  
Inspreken tijdens een raadsvergadering kan over onderwerpen die op de agenda staan. Bij het vaststellen van de agenda houdt de raad rekening met de 
inspraakreacties.  
  
Waarover kan niet worden ingesproken tijdens programmacommissies en raadsvergaderingen: 
• Over een besluit van een van de bestuursorganen van de gemeente waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan of een 
zienswijzenprocedure. Met betrekking tot de raadsvergadering geldt er een uitzondering voor verklaringen van geen bedenkingen en voorstellen voor het 
vaststellen van bestemmingsplannen, die niet in de programmacommissie Ruimte aan de orde zijn geweest. 
• Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.   
• Indien een klacht als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.  
• Over onderwerpen waarover al eerder is ingesproken en die tot wijziging geleid hebben van het betreffende onderwerp in de door de inspreker gewenste 
richting. 



 
 
Aanmelden  
Graag vragen we u aan te melden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan bij mevrouw D. Kok op (0180) 330 312 of via 
griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp, uw naam en uw telefoonnummer op.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  
Een van de uitganspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving is, dat we transparant moeten zijn met 
betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Van de vergaderingen wordt een beeld- en geluidsopname gemaakt. Deze opname wordt via onze 
website op internet gestreamd. Indien u de raadzaal betreedt, kunt u op de beeld- of geluidsopname te zien en/of te horen zijn. Na uw aanmelding als 
inspreker ontvangt u een toestemmingsformulier voor de publicatie van uw persoonsgegevens tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad van Zuidplas 
op de website. Dit formulier dient u voor het inspreken persoonlijk in te leveren bij de griffier of digitaal via griffie@zuidplas.nl. 
 

 

 

 

 


