
Uitleg spreekrecht  
Spreekrecht houdt in dat u in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens een vergadering van het 
Algemeen Bestuur of een vergadering van een commissie het bestuur toe te spreken over 
onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan.  
Iedereen kan gebruik maken van het spreekrecht.  
Hoe krijg ik spreekrecht?  
U neemt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering contact op met bestuurs- en 
managementassistente Petra Stegeman, telefoonnummer: 0598 693881.  
Informatie verstrekken  
De volgende informatie wordt dan van u gevraagd:  
- naam; 

- het agendapunt waarover u wilt spreken;  

- ook vragen we u om een kopie van de inspraaknotitie (een schriftelijke weergave van wat u 
tijdens de vergadering wilt zeggen) zodat het als bijlage aan de notulen kan worden toegevoegd.  

 
Inspreken tijdens een digitale vergadering 
Vanwege de Coronamaatregelen vergadert het algemeen bestuur momenteel langs digitale weg. Dit 
heeft tot gevolg dat ook inspreken langs digitale weg gebeurt. Om digitaal in te spreken moet u 
rekening houden met een aantal voorwaarden. U moet: 
- beschikken over pc, laptop of tablet met webcam en microfoon; 
- de applicatie Starleaf installeren (beschikbaar voor pc, laptop en tablet); 
- een account aanmaken voor het gebruik van de Starleafapplicatie; 
Let op: bij het aanmelden voor spreekrecht vragen wij naar uw mailadres. Geef hiervoor hetzelfde 
mailadres op als waarmee u een account hebt aangemaakt voor het gebruik van de 
Starleafapplicatie. Als wij niet beschikken over het mailadres dat gekoppeld is aan uw 
Starleafaccount, kunt u niet uitgenodigd worden om in de digitale bestuursvergadering in te spreken. 
 
Vervolg  
De voorzitter geeft voorafgaand van de behandeling van het agendapunt het woord.  
De inspreektijd is begrensd op vijf minuten.  
Na het inspreken geeft de voorzitter de bestuursleden de gelegenheid om vragen te stellen. Er is 
geen gelegenheid om in discussie te gaan met het bestuur. 
 


