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MAANDELIJKSE RUBRIEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERBETUWE, 2

De Opsteker
Aad Noordermeer, raadslid voor het CDA, wil ‘De
Opsteker’ geven aan Paul en Michelle Camfferman.
In februari van dit jaar hebben zij een Thomashuis
in Elst geopend. Dat is een kleinschalige woonvorm
waar acht volwassenen met een verstandelijke
beperking kunnen wonen.

Inspreken en meespreken op
Politieke avonden
Sinds afgelopen januari vergadert de gemeenteraad
volgens een nieuwe structuur en houdt zij iedere drie
weken op de dinsdagavond een Politieke avond.
Tijdens deze avonden kunt u op verschillende
manieren inspreken en meespreken. De komende
tijd worden maandelijks via dit raadsnieuws een of
meerdere van deze mogelijkheden toegelicht.
Deze maand leest u meer over de mogelijkheid van
inspreken tijdens de voorbereidende vergadering.

Van links naar rechts: Aad Noordermeer, Paul en Michelle
Camfferman

“Een belangrijke reden waarom ik ze deze opsteker
graag wil geven is om te laten zien dat het in de
zorg anders kan”, vertelt Aad, “De gemeente kan
daar een rol bij spelen, maar je hebt vooral mensen
en organisaties nodig om die ruimte te benutten.
Daarom wil ik graag laten zien hoe belangrijk het is
dat mensen met enthousiasme zo’n nieuw avontuur
aan durven gaan. Want waar Paul en Michelle nu aan
beginnen is niet zomaar een baan, maar een heel
andere manier van leven!”

Volg ons via Twitter
De griffie van de gemeenteraad twittert onder de
naam RaadOverbetuwe over het laatste nieuws
rondom de raad.
Ook laat de griffie u via Twitter weten wanneer
de Politieke avonden zijn en brengt zij enkele
onderwerpen onder de aandacht. Informatie over de
gemeenteraad staat op www.raadoverbetuwe.nl.
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De voorbereidende vergadering
Tijdens deze vergadering worden onderwerpen
behandeld waarover op een later moment in de raad
een beslissing genomen moet worden. Van elke
fractie schuift één lid aan tafel. Dit kan een raadslid of
burgerlid zijn. Het raadspresidium bepaalt de agenda’s
voor de Politieke avond en daarmee de onderwerpen
die op een voorbereidende vergadering behandeld
worden.
Meer hierover staat op www.raadoverbetuwe.nl.

Inhoudelijke en politieke discussie
In de voorbereidende vergaderingen wordt zowel een
inhoudelijke als een politieke discussie gevoerd:
• Allereerst staat de vraag centraal of het voorstel klaar
is voor besluitvorming in de raad. Is het voorstel
duidelijk? Missen we bepaalde informatie? Het gaat
erom of de raad op basis van het voorstel een besluit
kan nemen.
• Daarnaast staat de vraag centraal wat de politiek
vindt van het voorstel. Kunnen de meeste partijen
instemmen met het stuk? Dan hoeft het in de raad
niet meer besproken te worden en kan de raad
direct een besluit nemen. Is een onderwerp politiek
gevoelig en zijn de meningen sterk verdeeld, dan
wordt het onderwerp ook nog besproken in de raad.
De raad kan dan ook het voorstel nog bijsturen door
de behandeling van moties en amendementen.
Inspreken tijdens de voorbereidende vergadering
Tijdens een voorbereidende vergadering hebben
inwoners van Overbetuwe de mogelijkheid om in te
spreken. U krijgt dan maximaal vijf minuten het woord,
ongeacht of u inspreekt op meerdere onderwerpen
en/of namens meerdere personen.
Als er in totaal meer dan drie insprekers zijn, verdeelt
de voorrondevoorzitter de totale spreektijd van 15
minuten evenredig over de insprekers. In bijzondere
gevallen kan de voorzitter afwijken van de maximale
lengte van de spreektijd.
Vooraf aanmelden
Als u wilt inspreken dan meldt u zich uiterlijk voor
17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij
de griffie.
Meer informatie
Op www.raadoverbetuwe.nl staat meer
informatie over de Politieke avond en
over de gemeenteraad.
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