Begrippenlijst gemeenteraad

Absolute meerderheid
Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte
stemmen vóór is.

Agenda
Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Agenderen
Op de agenda plaatsen.

Amendement
Voorstel tot wijziging van een raadsbesluit.

Besloten vergadering
Vergadering achter gesloten deuren die alleen voor een beperkte groep toegankelijk is.

Besluitvorming
De fase van het beslissingsproces van de raad, waarin fracties hun definitieve standpunt innemen en
via stemming tot een beslissing komen.

Blanco stem
Schriftelijk bij benoemingen laten weten dat je geen mening hebt. De stem wordt dan wel meegeteld
als het gaat om de meerderheid.

Burgers
Inwoners van de gemeente Delft.

College
Het college van burgemeester en wethouders van Delft.

Commissie
Georganiseerd overleg van raads- en commissieleden, waarin advies wordt gegeven over voorstellen
die de raad moet vaststellen.

Commissiecyclus
Maandelijkse serie van vergaderingen, waarin de commissies voorstellen bespreken voor de
komende raadsvergadering.

Commissiegriffier
De griffiemedewerker die de commissie en haar voorzitter ondersteunt bij de werkzaamheden.

Commissielid niet-raadslid
Geen lid van de gemeenteraad, maar alleen van een commissie, aangewezen door een fractie en
benoemd door de raad.

Commissievergadering
Bijeenkomst van een commissie, bestaande uit twee delen; een procedure- en een
overlegvergadering.

Commissievoorzitter
De voorzitter van een commissie of diens vervanger.

Externe oriëntatie
Werkbezoek of gesprek van een commissie buiten of binnen het Stadhuis in voorbereiding op de
volgende commissiecyclus.

Gemeentesecretaris
De hoogste ambtenaar van het college van B en W.

Griffie
Het door de raad benoemde personeel, met inbegrip van de griffier, dat de raad bij de uitoefening
van zijn taak helpt.

Griffier
De griffier van de raad van Delft, de eerste adviseur van de gemeenteraad.

Fractie
Het lid of de leden van een politieke groepering dat / die in de raad van de gemeente Delft namens
die groepering zitting heeft / hebben.

Hoofdelijke stemming
deelnemers brengen zonder uitzondering één voor één hun stem uit, het lot bepaalt wie eerst stemt.

Initiatiefvoorstel
Een voorstel, ingediend door één of meer raadsleden, voor een verordening of een andere beslissing.

Interpellatie
Een ingelast debat in de raadsvergadering, waarin het college of de burgemeester om inlichtingen
kunnen worden gevraagd over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Interrumperen
In de rede vallen of onderbreken.

Inspreken

Mogelijkheid voor burgers om tijdens de commissievergadering standpunten naar voren te brengen
over een agendapunt.

Jaarstukken
Geeft een (financieel) overzicht van de situatie in een vereniging of bedrijf, aan het einde van het jaar
opgemaakt.

Ingekomen stukken
Continu actuele lijst van documenten op de website van de gemeenteraad waarbij behandelwijze,
afzender en datum vermeld staan.

Meerderheid van stemmen
De meeste deelnemers zijn voor of tegen.

Motie
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt
uitgesproken.

Oordeelsvorming
De fase van het beslissingsproces van de raad, waarin de fracties, al dan niet in onderling debat, tot
een voorlopig standpunt komen over het aanhangige voorstel of onderwerp

Ordevoorstel
De manier van vergaderen aan de orde stellen. Een ordevoorstel moet meteen besproken worden en
er moet over worden beslist voordat men verder gaat

Plenaire vergadering
Vergadering voor alle raadsleden.

Presidium

Vergadering van alle commissievoorzitters en de burgemeester, dagelijks bestuur van de
gemeenteraad.

Werkwijze
Afspraken over bijvoorbeeld de manier van besluitvorming

Quorum
Aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden en geldige besluiten te
kunnen nemen

Rondvraag
Vraag aan het eind van de vergadering door de voorzitter aan de leden van de vergadering, of ze nog
iets aan de orde willen stellen

Schorsen van de vergadering
Tijdelijk stopzetten; op een later tijdstip wordt verder vergaderd.

Sluiting
Formeel de vergadering eindigen.

Unaniem
Iedereen is voor of tegen.

Vergadering
Georganiseerde bijeenkomst voor overleg.

Verslag
Korte schriftelijke weergave van hetgeen in een vergadering is behandeld en gezegd.

Voltallig
Iedereen is aanwezig.

Voorzitter
De voorzitter van de raad of diens vervanger.

Woordvoerder
Iemand die namens de fracties spreekt in bijvoorbeeld een vergadering.

