
 

 

 

 
Inspreekrecht voor inwoners: laat uw stem horen! 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U geeft aan in te willen spreken tijdens een raadsavond of raadsvergadering of u 

overweegt dit. Uw betrokkenheid en inbreng wordt erg op prijs gesteld. Hierbij ontvangt 

u enige informatie over de gang van zaken rond het inspreekrecht. 

 

Waarover kunt u inspreken? 

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van een raadsvergadering of 

raadsavond staan. Het woord kan niet gevoerd worden over: 

1. de vaststelling van de agenda, de vaststelling van verslagen en ingekomen stukken; 

2. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of 

heeft opengestaan; 

3. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 

4. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

kan of kon worden ingediend. 

 

Wanneer kunt u inspreken? 

Bij de raadsavonden (beeldvormende en oordeelsvormende sessie) en de 

raadsvergadering (besluitvormende sessie) kunt u het woord voeren over de 

geagendeerde onderwerpen. U krijgt maximaal 5 minuten het woord. Wij adviseren u 

echter tijdens de beeldvormende sessie in te spreken, zodat uw inbreng eventueel 

meegenomen kan worden in de oordeelsvormende sessie. 

 

Nadat u het woord heeft gevoerd, kunnen de raadsleden en/of burgerleden nog enkele 

korte verduidelijkende vragen aan u stellen. Maar er wordt niet met u in discussie 

gegaan.  

 

Waar vindt u de vergaderstukken? 

U kunt de agenda’s én de vergaderstukken van de raadsvergaderingen en raadssessies 

vinden door in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Best.  

 

Wat wordt er vastgelegd? 

Tijdens beeldvormende, oordeelsvormende en de besluitvormende avonden worden 

geluids- en/of beeldopname gemaakt waarbij u in beeld komt en uw toespraak wordt 

opgenomen. Zo kunnen inwoners uw toespraak terugkijken. Wilt u liever niet in beeld 

komen? Dan zijn er ook andere mogelijkheden om uw betrokkenheid te kunnen tonen. 

Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie. 

 

Wilt u inspreken of heeft u vragen?  

Neem dan contact op met de griffie via e-mail: raadsgriffie@gembest.nl of telefonisch: 

14 0499. 

https://www.gemeentebest.nl/vergaderingen-gemeenteraad
mailto:raadsgriffie@gembest.nl

