INSPREKEN BIJ DE
GEMEENTERAAD
ZO WERKT HET

COVID-19 VERSIE

U kunt op verschillende manieren meepraten over het beleid van de gemeente. Inspreken bij de
gemeenteraad is één van die manieren. Hieronder vindt u hoe dit werkt in coronatijd!

Wanneer kunt u inspreken?
BIJEENKOMST 1

DE RAAD
LUISTERT

Hier kunt u inspreken

Goede informatie is belangrijk voor een goed debat. Daarom organiseert de
gemeenteraad

De Raad Luistert. In deze bijeenkomsten kunt u inspreken

over een thema dat op de agenda staat. Door de coronamaatregelen zijn de
vergaderingen nu online.

De raadsleden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook vragen stellen aan u.
Hierdoor krijgen de raadsleden een beter beeld bij het onderwerp waarover
zij moeten besluiten. Tijdens de bijeenkomst wordt er nog geen debat
BIJEENKOMST 2

DE RAAD

gevoerd en nog geen besluit genomen. Dit gebeurt in de volgende

DEBATTEERT

bijeenkomsten.

Twee weken na De Raad Luistert gaat de gemeenteraad verder met

De Raad

Debatteert. Hierin discussiëren de raadsleden met elkaar over de voorstellen.
Raadsleden gebruiken hiervoor onder andere de informatie van inwoners uit
BIJEENKOMST 3

DE RAAD

'de raad luistert'.

BESLUIT

Na De Raad Debatteert is er

De Raad Besluit. In deze bijeenkomst stemt de

gemeenteraad over de voorstellen.

Hoe werkt inspreken?
Als een onderwerp op de agenda van 'de raad luistert' staat, kunt u daarover inspreken. Dit kan digitaal
via Microsoft Teams. Hiervoor heeft u een computer, tablet of smartphone met een werkende microfoon
en webcam nodig.

5 min
U wordt uitgenodigd voor de online

Wij vragen u om uw inbreng niet te

Na uw verhaal kunnen de

bijeenkomst van De Raad Luistert.

langer te laten duren dan 5 minuten.

raadsleden nog vragen stellen.

Tijdens de online vergadering krijgt u

Op deze manier kunnen meerdere

Dit kunnen zij doen als iets nog

van de voorzitter het woord. U kunt

mensen inspreken en houden we de

niet duidelijk is voor hen.

dan uw verhaal vertellen aan de

vergadering niet te lang.

gemeenteraad.

Wat gebeurt er na het inspreken?
Er wordt tijdens de raad luistert nog geen besluit genomen, maar uw inbreng wordt meegenomen door de
gemeenteraad. Twee weken later vinden De Raad Debatteert en De Raad Besluit plaats. Dan wordt uw inbreng
samen met de inbreng van anderen en de gemeentelijke plannen meegewogen in het debat en tijdens de
stemming.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de griffie. U kunt ook contact opnemen met de griffie voor meer vragen over opties voor
inspreken. Mail hiervoor naar griffie@etten-leur.nl of bel 076 502 44 79.

Wat als een onderwerp niet op de agenda staat?
Als een onderwerp niet op de agenda staat van De Raad Luistert, kunt u daarover niet 'inspreken'. Toch
kunt u ook op andere manieren in gesprek gaan met de gemeenteraad:
OPTIE 1: U kunt een raadslid aanspreken
voordat de raadsvergadering begint

OPTIE 2: U kunt een presentatie houden
voor de start van de raadsvergadering

Normaal gesproken kunt u raadsleden voor

U kunt ook voor de vergadering begint

de start van de vergadering aanspreken.

een presentatie houden voor de

Dit is nu lastiger, omdat de vergaderingen

raadsleden en burgerleden. U kunt aan

online zijn. Als u toch een raadslid voor de

de griffie vertellen dat u dit wilt doen.

vergadering graag wilt spreken, kan de

De griffie bespreekt dan met de

griffie daarbij helpen. De griffie kan voor u

gemeenteraad of dit kan.

vragen of het raadslid een online afspraak

U kunt hiervoor mailen naar:

met u wil inplannen.

griffie@etten-leur.nl of bellen naar: 076

U kunt hiervoor mailen naar: griffie@etten-

5024479

leur.nl of bellen naar: 076 5024479

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over inspreken? Of wilt u advies over hoe u het beste in gesprek kunt met de gemeenteraad?
Dan kunt u altijd contact opnemen met de griffie. Dit kan per mail of via de telefoon.
E-mail: griffie@etten-leur.nl Telefoon: 076 502 44 79

