
 
 
 
 
Spelregels voor de commissie Bestuur, Sociaal & Maatschappelijk (BSM) en de 
commissie Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) 
 
Algemeen 

• Tijdens een commissievergadering wordt de besluitvorming van de gemeenteraad 
voorbereid. Dat kan door middel van informerende, sonderende en besluitvormende 
agendapunten. Bij besluitvormende agendapunten is er een raadsvoorstel geagendeerd dat 
mogelijk twee weken later ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.  

• De bijeenkomsten van de commissies zijn openbaar. 

• Elke commissie bestaat uit 9 raadsleden. Raadsleden kunnen zich laten vervangen door 
plaatsvervangend commissieleden.  

• Leden van het college van burgemeester en wethouders hebben toegang tot de 
commissievergaderingen en kunnen aan de beraadslaging deelnemen. Zij kunnen zich 
hierbij laten bijstaan door een ambtenaar of extern deskundige. 

Waarover en hoe lang kunt u inspreken? 

• U kunt alleen inspreken bij besluitvormende en sonderende agendapunten. Het 
inspreekrecht geldt niet bij informerende agendapunten omdat hierover (nog) geen 
besluitvorming aan de orde is.  

• U krijgt maximaal 3 minuten de tijd voor uw inbreng.  

Hoe verloopt een commissievergadering?  

• De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking van die 
volgorde in het belang is van de orde van de vergadering. 

• Er vindt geen discussie of debat plaats tussen de inspreker en de commissie. Na uw 
inbreng, kunnen commissieleden aan u verhelderende vragen stellen.  

• De commissie kan besluiten de inspreker te laten deelnemen aan de beraadslaging. U kunt 
hiervan afzien indien u hiertoe niet bereid bent.  

• De commissie formuleert na sluiting van de beraadslaging over raadsvoorstellen, op 
voorstel van de commissievoorzitter een advies, welke kan inhouden dat de commissie 
adviseert een raadsvoorstel: 
a. door te sturen naar de gemeenteraad; 
b. aan te houden.  

• Van de commissievergadering wordt een (live) video- en/of audioverslag gemaakt. 
 
Benader elkaar met respect 

• Wanneer u gebruik maakt van het spreekrecht is daarbij geen ruimte voor 
aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren. 
Benader elkaar met respect!  


