
 

 

Voorstel 

Artikel 15 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste 

adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015’ gedurende de periode dat de 

maatregelen van kracht zijn met terugwerkende kracht tot 14 april jl. als volgt te 

wijzigen: 

 

“Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 24 uur 

voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris via e-mailadres  

cbijleveld@vallei-veluwe.nl ”. 

 

Inleiding 

Onlangs is de spoedwet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking getreden. 

Deze wet maakt digitale besluitvorming mogelijk en stelt daarvoor randvoorwaarden. 

Voor alles waar de spoedwet niets over regelt geldt de bestaande wetgeving, met name 

de Waterschapswet. De reglementen van orde die door de waterschapsbesturen worden 

gebruikt blijven gelden, tenzij deze strijdig zijn met de voorwaarden uit de spoedwet. 

 

Voor de vergaderingen van de commissies FBA en Water wordt gebruik gemaakt van het 

‘Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van 

Waterschap Vallei en Veluwe 2015’. Digitaal vergaderen heeft een praktische 

consequentie voor dit reglement. Deze consequentie heeft betrekking op artikel 15 van 

het reglement waarin het spreekrecht voor burgers wordt geregeld. Uit dit artikel volgt 

dat degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dit uiterlijk een half uur voor het 

begin van de vergadering meldt bij de secretaris. Digitaal inspreken vraagt een andere 

voorbereiding dan fysiek inspreken. Daarom wordt voorgesteld dat burgers, die gebruik 

willen maken van het spreekrecht, zich uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de 

secretaris.  
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Daarmee is voldoende tijd om:  

* Contact op te nemen met de inspreker en instructie te geven over de toegang tot de 

digitale vergaderingen en de mogelijkheid dit van te voren ook te testen met de 

inspreker; 

* De inspreker bewust te maken dat de vergadering live wordt uitgezonden en 

opgenomen en daarmee zichtbaar is voor publiek; 

* Dat de inspreker zelf verantwoordelijk is voor het beschikken over de middelen om deel 

te nemen en dat deze klaar zijn voor gebruik bij de vergadering; 

* Dat inspreker voor het inspreken via de door het waterschap aangegeven applicatie 

deelneemt aan de digitale vergadering. Na de inspraak kan de inspreker de vergadering 

volgen via de openbare “stream”. 

 

Deze praktische wijziging kan op grond van het reguliere reglement geregeld worden. In 

artikel 17 van het reglement is bepaald dat in de gevallen waarin het reglement niet 

voorziet of bij twijfel over de toepassing van het reglement, de commissie beslist op 

voorstel van de voorzitter. 

 

Beoogd effect 

Met het instemmen van dit voorstel wordt geborgd dat burgers gebruik kunnen blijven 

maken van hun spreekrecht en dat er op een effectieve wijze digitaal vergaderd kan 

worden. 

 

Argumenten 

Zie hiervoor onder beoogd effect. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Financiën 

Geen. 

 

Vervolg 

Op de website wordt deze wijziging vanaf 14 april gecommuniceerd. Tevens wordt 

daarbij de procedure om in te spreken toegelicht. Om die reden wordt voorgesteld om 

het voorstel met terugwerkende kracht vast te stellen. 

 

Ondertekening 

de heer J.G.W. van Megen 

Voorzitter commissie FBA 

 

Besluit 

 


