Amendement

Gemeente Mook en Middelaar

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 23 februari
2017
Gelezen het voorstel van de werkgroep 'aanpassing Reglement van Orde' d.d. 24
januari 2017 inzake aanpassing Reglement van Orde;
Gehoord de beraadslagingen in de commissie Samenleving d.d. 14 februari 2017;
waarbij het volgende wordt voorgesteld:
vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad en raadscommissies
gemeente Mook en Middelaar 2017 onder gelijktijdige intrekking van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
de gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar 2013.
Overwegende,
dat wij de afstand tussen politiek en burger willen verkleinen en burgers meer
willen betrekken bij raads- en commissievergaderingen;
dat in het voorgestelde Reglement van Orde zowel tijdens raads- als
commissievergaderingen geen mogelijkheid voor burgers bestaat om het
woord te voeren over niet-geagendeerde onderwerpen;
dat wij ons kunnen vinden in het feit dat tijdens raadsvergaderingen alleen
over geagendeerde onderwerpen het woord gevoerd kan worden maar dat
tijdens commissievergaderingen ook over niet-geagendeerde onderwerpen
het woord gevoerd moet kunnen worden door burgers;
dat hiervoor in de commissievergaderingen een vast agendapunt 'spreekrecht
burgers' dient te worden opgenomen en wel aan het begin van de
commissievergadering. De onderwerpen van de burgers dienen wel een
aangelegenheid van de raad te zijn.
Besluit
Het voorgelegde concept raadsbesluit als volgt te amenderen.
De tekst van artikel 62 lid 2 van het Reglement van Orde vervangen door het
volgende:
Artikel 19 van het Reglement van Orde is eveneens van toepassing op
commissievergaderingen waarbij geldt dat burgers ook over niet-geagendeerde

onderwerpen, de raad aangaande, het woord kunnen voeren. Hiervoor wordt een
vast agendapunt 'spreekrecht burgers' opgenomen aan het begin van de
vergadering.
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Sylvia De Vito (fractievoorzitter VVD)
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