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Blog 04 
 

Geachte lezers 
 
Op dinsdag 2 april en woensdag 3 april 2019 is er wederom door de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht vergadert. Veel is er al over gezegd en 
geschreven door de collega’s van RTV-Stichtse Vecht en dat doen ze nog 
goed ook… denk ik. Voor mij blijft er dan niets over dan die zaken te 
belichten die niet of bijna niet aan de orde zijn geweest in de verslagen.  
 
Twee dagen vergaderen is belastend voor mensen die ook nog een 
gewoon werkzaam leven hebben naast die van raadslid. De raad en het 
college heeft dan ook verstandig vastgesteld dat de vergaderingen ergens 
rond de klok van 22:30 uur een einde moet hebben. Het gevolg is wel dat 
soms de agenda even wordt omgezet omdat er op de publieke tribune 
belanghebbende bewoners zitten en insprekers die dan voor niets komen. 
Leuke gedachten maar ik vind het zeer ongewenst. Dat een ander 
agendapunt, welke doorschuift naar de volgende dag, waar ook publiek en 
belanghebbenden voor zijn gekomen en dus wel de volgende dag terug 
moeten komen.  
 
Op dinsdag 2 april 2019 met de opening van de vergadering wist de 
voorzitter, maar eigenlijk iedereen op voorhand al, dat de vergadering om 
22:30 uur geschorst zou worden en op woensdag 3 april weer zou worden 
voortgezet. Het is zoals het is, de vergadering afbreken en de volgende dag 
verder gaan zoals de agenda in de vergadering is vastgesteld door de 
voorzitter en jammer maar helaas voor het publiek wat meekomt voor een 
bepaald agendapunt wat dan doorschuift naar de volgende dag. Wat nu 
als de bewoners niet meer mogen inspreken op de raadsvergaderingen 
volgens de  Voorstel Pioniersgroep voor doorontwikkeling vergadermodel 
komen ze dan ook niet naar de raadsvergadering? Dan hoeft de agenda 
niet meer aangepast te worden. Het zou ook optioneel  kunnen zijn dat er 
pas kan worden ingesproken door personen als het agendapunt aan de 
orde komt. Probleem opgelost. 
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