
Inspreken in de
commissie

heeft u maximaal 5 minuten de tijd om
uw verhaal te vertellen. Na die tijd
kunnen raadsleden u vragen stellen. 
spreekt u de commissieleden toe en
kunt u zich niet rechtstreeks richten tot
de wethouder of de burgemeester. U
kunt in uw bijdrage wel aangeven
welke vragen u heeft. De raadsleden
kunnen deze vragen dan eventueel
stellen aan de burgemeester of
wethouder.

De raadsleden bepalen of ze het eens zijn
met de voorstellen die het college van
burgemeester en wethouders (college van B
en W) doet en of ze nog aanpassingen
willen. Hét moment voor u om ook uw
mening te laten horen. Door in te spreken
tijdens een commissievergadering kunt u
namelijk uw ideeën of zorgen over een
onderwerp persoonlijk delen met en
toelichten aan de raadsleden. De
raadsleden kunnen uw ideeën dan
meenemen in hun bijdrage. 

Als u inspreekt, dan:

In de raadscommissies bereiden raadsleden de besluitvorming 
in de raad voor. Onderwerpen en dossiers worden daar

inhoudelijk besproken met de wethouder of burgemeester. 

kunt u de vergadering als toehoorder
bijwonen als de commissie over het
agendapunt debatteert met het
college van B en W.

U kunt inspreken over een onderwerp
dat al op de agenda van de
betreffende vergadering staat.
Inspreken over een ander onderwerp?
Dat is mogelijk, maar dan is het wel
belangrijk dat u dit doet in de juiste
commissie.
De voorzitter kan de inspreektijd
inkorten als er veel insprekers zijn. 

Een onderwerp waartegen een
klachten-, bezwaar- of
beroepsprocedure loopt. 
U kunt niet inspreken over personen.

Nog goed om te weten:

Over het volgende kan niet worden
ingesproken:



Geef duidelijk aan waarover u het
woord voert. Som bezwaren,
oplossingen of alternatieven op.
Als u ook namens anderen spreekt,
vertel dan wie dit zijn.
Zet uw verhaal op papier, met
vermelding van uw contactgegevens.
Stuur deze informatie tijdig naar de
commissiegriffier, zodat die de
commissie alvast kan informeren.

Tips:
Als u wilt inspreken meldt dit dan
voor de vergadering bij de griffie. De
commissiegriffier neemt contact met
u op om de gang van zaken met u te
bespreken. Ook helpt de griffie u
verder als u wilt inspreken over een
onderwerp dat niet op de agenda
staat. 
Aanmelden kan via de mail
griffie@heemstede.nl of 

Aanmelden:

       telefonisch via (023) 54 85 646.

Openbare vergadering
Als u komt inspreken in een commissie, dan wordt uw bijdrage altijd uitgezonden,
opgenomen en bewaard. Uw naam wordt ook genoteerd op de lijst van conclusies en
toezeggingen als inspreker. U kunt de opnamen live of in het archief bekijken op
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebestuur.heemstede.nl


