
Regels openbaarheid vergaderingen Wmo adviesraad 
 

1. De vergaderingen van de Wmo adviesraad zijn openbaar. Bijwonen van deze vergadering 
door derden is mogelijk. Zij dienen zich minimaal 3 werkdagen voor de vergadering te melden 
bij de secretaris van de Wmo adviesraad. 

2. Inwoners van Papendrecht die hun zienswijze willen geven over agendapunten van de 
vergaderingen kunnen spreekrecht aanvragen. De voorzitter van de adviesraad biedt de 
gelegenheid om toelichting, op- of aanmerkingen te plaatsen over onderwerpen op de agenda 
of over een onderwerp dat hij/zij onder de aandacht van de adviesraad wil brengen.  

3. Inspreken over een onderwerp dat op de agenda is geplaatst geschiedt voorafgaand aan de 
behandeling van dit agendapunt.  

4. Inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda is geplaatst geschiedt direct na opening 
van de vergadering  

5. Spreekrecht kan tot tien minuten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van de 
adviesraad worden aangevraagd onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en 
onderwerp/agenda waarover hij/zij het woord wil voeren.  

6. De spreektijd per persoon is vastgesteld op maximaal 5 minuten.  
7. De totale inspreektijd is maximaal 15 minuten.  
8. Tussen inspreker/publiek en de leden van de adviesraad wordt niet gediscussieerd.  
9. De agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 1 week voor het tijdstip van de vergadering 

ter inzage op de leestafel in de hal van het gemeentehuis. Deze stukken worden niet 
toegestuurd aan derden. 

10. De voorzitter kan besluiten tot het uitschrijven van een geheel of gedeeltelijk besloten 
vergadering. 

11. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het 
aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip 
niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter in overleg met de leden van 
de Wmo adviesraad dag en uur van de volgende vergadering.  

12. De toehoorders en de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de 
vergadering bijwonen. Het geven van tekenen van goed-of afkeuring of het op een andere 
wijze verstoren van de orde is verboden. De voorzitter is bevoegd toehoorders die op enigerlei 
wijze de orde van de vergadering verstoren te (laten) verwijderen.  

13. Tijdens de vergadering mogen geen beeld- geluidsregistraties gemaakt worden. 
14. Gebruik van mobiele telefoons (of standby houden) van mobiele telefoons of andere 

communicatiemiddelen is zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.  
 

Werkwijze 
15. Het vergaderschema van de Wmo adviesraad wordt vermeld op de website van de gemeente 

Papendrecht. 
16. De vergadering wordt aangekondigd op de pagina gemeentenieuws in het Papendrechts 

Nieuwsblad. Deze aankondiging bevat de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering 
en informatie over de plaats waar de agenda + bijbehorende stukken kunnen worden 
ingezien. Agenda, verslagen en overige stukken worden niet toegestuurd aan derden. 

17. De vergaderingen van de Wmo adviesraad worden eveneens aangekondigd op de website 
van de gemeente Papendrecht met link naar agenda en vastgestelde verslagen 
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