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Aanleiding
In het FVO en de werkgroep vergaderstructuur is verzocht om de mogelijkheden voor een 
digitaal sprekersplein in kaart te brengen.

Bestaande afspraken rondom sprekersplein
 Externe locatie.
 Op woensdag.
 Uitgangspunt: zo min mogelijk regels.
 Portefeuillehouders zijn aanwezig, maar hebben geen actieve rol.
 Presentaties door burgers, bedrijven en instellingen: maximaal 15 minuten en 

uiterlijk de 2e maandag vóór de agendacommissie aanmelden bij de griffie (wie, 
onderwerp, hoeveel personen). 

 Burgemeester zit (voorlopig) voor.
 Spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen (5 minuten; aanmelden kan nog 

op avond zelf).
 Er wordt een beknopt verslag gemaakt (behandelde onderwerpen en eventuele 

afspraken).
 Indien mogelijk wordt aangegeven hoe het verdere proces verloopt, wat men kan 

verwachten van raad of college.

Doelstelling
Laagdrempelig gesprek tussen raad en inwoners. Geen vergaderopstelling, maar 
raadsleden en inwoners begeven zich onder elkaar zodat er gesprekken kunnen worden 
aangeknoopt.
 
Communicatie 
Verloopt via website, twitter en facebook, alsmede de wijk- en dorpsraden en (soms) het 
wijkkrantje.

Er is al geruime tijd geen sprekersplein meer georganiseerd vanwege de coronacrisis. Een 
sprekersplein is geen noodzakelijke vergadering om de democratie draaiende te houden. 
Ook willen we raads- en commissieleden en burgers niet aan gezondheidsrisico’s 
blootstellen. Bovendien heeft de gemeente een voorbeeldfunctie: als de inwoners niet 
bijeen mogen komen, dan doet de gemeente dat ook zo min mogelijk. 

Bij de raad bestaat de wens om het sprekersplein toch weer te houden. Men wil voeling 
houden met de inwoners en hen een mogelijkheid bieden om zaken aan de lokale politiek 
voor te leggen. Het sprekersplein kan ook digitaal worden gehouden. 

Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

Besloten sprekersplein via msteams
Voordeel van een sprekersplein in beslotenheid is de informele setting. Bovendien is het 
programma msteams voor derden die een presentatie willen houden gebruiksvriendelijker 
dan pexip. 

Openbaar sprekersplein via pexip
Het sprekersplein was altijd openbaar zodat belangstellenden die geen gebruik maken van 
de mogelijkheid tot spreekrecht of het houden van een presentatie ook kunnen 
deelnemen. Vaak heeft een spreker ook een achterban die de discussie wil volgen. 

Spreekrecht 



Vanwege het niet plaatsvinden van het sprekersplein is het spreekrecht over niet voor de 
commissies geagendeerde onderwerpen verschoven van het sprekersplein naar de 
commissievergaderingen. Als het sprekersplein in digitale vorm wordt hervat kan het 
spreekrecht ook weer daar worden uitgeoefend.  

Belangstelling creëren
De belangstelling voor het sprekersplein was al niet altijd groot. Het is diverse keren 
geannuleerd vanwege het ontbreken van aanmeldingen. Het is de vraag of een digitaal 
sprekersplein voldoende belangstelling genereert aangezien er geen echte, informele 
ontmoetingen plaatsvinden. Dit kan worden gestimuleerd door het sprekersplein te 
koppelen aan een bepaalde wijk of dorp en de communicatie ook daarop te richten. Ook 
kan ervoor worden gekozen (bv. in overleg met het college) een of meerdere actuele 
onderwerpen te selecteren, waarna inwoners worden uitgenodigd daarop te reflecteren. 

Aanmelden
Zowel de presentaties als het spreekrecht moeten vooraf worden aangemeld. Aanmelden 
op de avond zelf is niet mogelijk omdat er een digitale verbinding met de betreffende 
inwoner tot stand moet worden gebracht.  

Voorstel
Bespreken of het sprekersplein in de komende maanden digitaal wordt gehouden en zo ja, 
op welke manier. 


