
  

 

Amendement voor de raadsvergadering van 29-03-2018 

 

Agendapunt  : 7 Vaststellen Reglement van Orde Schagen 2018 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Constaterende dat: 

- wij allen willen meewerken aan bestuurlijke vernieuwing; 

- de raad na de verkiezingen uit 10 fracties bestaat;  

 

- het gebruik van een interruptie microfoon in de huidige raadssetting niet tot een 

efficiënte oplossing leidt. 

 

 

Spreekt uit: 

De technische aanpassingen aan de raadszaal, welke nodig zijn om te kunnen vergaderen 

met interruptie microfoons, eerst uit te laten voeren na de evaluatie van het vergaderen 

volgens het BOB-model.  

 

Stelt voor lid 2 van artikel 19: Spreekregels van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Schagen 2018 te 

schrappen en de leden 3 en 4 te vernummeren: 

 

Voorstel   

Artikel 19 Spreekregels  

1.  De leden van de raad en overige aanwezigen, conform artikel 23, spreken vanaf hun 

plaats of van de spreekgestoelte en richten zich tot de voorzitter. 

2.  In een raadsdebat wordt in de eerste termijn eveneens vanaf het spreekgestoelte 

gesproken. Voor interrupties wordt van de interruptiemicrofoons gebruik gemaakt. In 

de tweede termijn wordt het debat via de interruptiemicrofoons gevoerd. 

3. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de leden van de raad en 

de overige aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.  

4.  Een interruptie is kort en bondig en vindt alleen plaats met toestemming van de 

voorzitter. 

 

Te wijzigen in: 

Artikel 19 Spreekregels  

1.  De leden van de raad en overige aanwezigen, conform artikel 23, spreken vanaf hun 

plaats of van de spreekgestoelte en richten zich tot de voorzitter.  

2.  Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de leden van de raad en 

de overige aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.  

3.  Een interruptie is kort en bondig en vindt alleen plaats met toestemming van de 

voorzitter. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Namens de fractie van de VVD, 



  

 

Dhr. J. van de Beek 

Fractievoorzitter 


