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Geacht presidium, 

geachte mevrouw Chantal Kouwenberg, 

 

Uw reactie op onze verbazing/klacht over de gang van zaken in de raadsvergadering van 18 mei 

jongstleden stelt ons teleur. 

a) Uiteraard is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om, zoals u zegt, zelf een keus te 

maken in de wijze en het moment waarop voorstellen worden behandeld en dat de 

gemeenteraad over zijn eigen agenda gaat. Wij hadden het echter redelijk gevonden als de 

raad op ons verzoek ter wijziging van de agenda had gereageerd’ 

 

b) De stelling dat het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad niet toestaat, dat 

een lid van de raad of het college reageert op een inspreker begrijpen wij niet. Wij kennen zo’n 

bepaling niet. Miischien kunt u ons zeggen welk van de 50 artikelen in het door u genoemde 

reglement hierop betrekking heeft.  

Hier moet sprake zijn van een misverstand. Insprekers mogen niet deelnemen aan de 

raadsvergadering zelf en zijn dus nooit een gesprekspartner. Maar op hetgeen door insprekers 

is gezegd mag natuurlijk wel door een lid van de raad of het college worden gereageerd. 

Bovendien gaat u als raadslid over uw eigen woorden. Niemand zal u beletten te zeggen wat u 

wilt zeggen in de gemeenteraad. Sterker nog: in dit geval had het zeer in de rede gelegen dat 

u als voorzitter van het presidium hierop openbaar een oordeel had gegeven. Zo goed als het 

ook redelijk zou zijn geweest als de voorzitter van de raad u hierom had gevraagd. 

 

c) We waren al van mening dat het weinig zinvol is in te spreken in de vergadering van de 

gemeenteraad. Uw stellingnamen van nu bevestigen de juistheid van ons oordeel. U verdedigt 
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een houding die erop neerkomt dat het absoluut niet uitmaakt wat vanuit de bevolking in de 

spreekrechtbijeenkomst voorafgaand aan een raadsvergadering wordt gezegd. 

 

d) De zin van uw verwijzing naar de wijziging van de spreekrechtregels zoals aan de orde in de 

vergadering van de Commissie Samenleving van 15 juni, ontgaat ons. Die wijziging is 

minuscuul en absoluut niet in lijn met hetgeen eerder ter verbetering van de samenspraak is 

afgesproken bij de besprekingen over verbeteringen van samenspraak. Dit mede naar 

aanleiding van het Burgerinitiatief Maak Ruimte voor Burgerparticipatie, gesteund door onder 

meer het Kwaliteitsteam Buytenpark. 

 

Uw vertrouwen dat u ons wat dit betreft voldoende heeft geïnformeerd is niet terecht. Gaarne een 

tweede termijn. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

(elektronisch verzonden dus zonder ondertekening) 

 

 

Leon van den Berg 

Voorzitter/secretaris 

 


