Rondetafelgesprekken
Wat is het doel van een rondetafelgesprek
-

Het stelt de raad in de gelegenheid zich breed te informeren over alle voor- en nadelen,
ideeën en meningen ten aanzien van bepaalde onderwerpen;
biedt aan burgers en instellingen de mogelijkheid hun stem te laten horen;
is de plaats waar collegeleden en ambtenaren op verzoek van de raad hun voorstellen nader
kunnen toelichten.

Tijdens een RTG is het nadrukkelijk niet de bedoeling te debatteren. Wel mogen de raads- en of
commissieleden bij ieder voorstel kort aangeven wat ze van het voorstel vinden, zodat
toehoorders enigszins kunnen inschatten of de raad met het voorstel zal instemmen. Het
zogenaamde “statement”.

Spelregels:


Van elke fractie zit één persoon aan tafel.



Een inspreker neemt plaats aan tafel op verzoek van de voorzitter bij het bordje “inspreker”.



Aanmelden inspreken tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van vergadering bij de griffie.



Een inspreker krijgt 3 minuten spreektijd.



Een inspreker blijft tijdens het onderwerp waar hij/zij op ingesproken heeft aan tafel zitten.
Raadsleden kunnen nog vragen stellen.



Een inspreker kan altijd zijn/haar (kern van) betoog mailen naar griffie@houten.nl. De griffie
zorgt voor verdere doorgeleiding naar raads- en commissieleden.



Een inspreker wordt verzocht om een kwartier voor aanvang van de rondetafelgesprekken
aanwezig te zijn. Hij/zij kan dan kennismaken met de voorzitter.



Er worden geen verslagen gemaakt van de rondetafelgesprekken, alleen de toezeggingen van
de wethouders worden genoteerd. Deze toezeggingen en de antwoorden hierop worden
openbaar gepubliceerd.



De griffie is bereikbaar op telefoonnummer 030-6392 492 of 030-6392 785.



Agenda en stukken rondetafelgesprekken online beschikbaar op https://ris2.ibabs.eu/houten



Alle insprekers worden gebeld door de griffie om de gang van zaken tijdens het
rondetafelgesprek door te nemen. Bij geen gehoor, worden de “spelregels’ gemaild.

Wat gebeurt er met het raadsvoorstel na de rondetafelgesprekken
Aan het einde van de bespreking van het onderwerp vraagt de voorzitter van het rondetafelgesprek
aan de aanwezige commissieleden of het voorstel geagendeerd moet worden voor de debatraad of
dat het direct door kan naar de besluitvormende raad. Dit is vaak afhankelijk van het onderwerp en/of
de aanwezige commissieleden voldoende antwoord op hun vragen hebben gehad.

Is de conclusie agenderen voor de debatraad, dan wordt er in (meestal) na 2 weken in de
raadsvergadering gedebatteerd over het voorstel en kunnen amendementen en moties worden
ingediend.
Wanneer geconcludeerd wordt dat een raadsvoorstel rechtstreeks naar de besluitvormende raad
gaat, dan wordt er geen debat meer gevoerd en is de verwachting dat het voorstel zal worden
aangenomen.

Kan ik na het rondetafelgesprek nogmaals mijn mening geven?
Een inspreker kan alleen gebruik maken van het spreekrecht tijdens de rondetafelgesprekken. Dit kan
dus niet meer bij de raadsvergadering.
Wat nog wél kan, is vóór de desbetreffende raadsvergadering de gemeenteraad een brief sturen (via
griffie@houten.nl) of de fractievergaderingen bezoeken. Op deze wijze kunt u nogmaals aandacht
vragen voor uw standpunt.
De e-mailadressen van de fracties staan op onze website https://www.houten.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/leden-van-de-raad/

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan vooral contact op met de griffie. Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig.
Email:
griffie@houten.nl
Telefoon: 030-63 92 611

