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Politieke en technische vragen

bijlage

Geachte leden van de gemeenteraad,
Het college heeft in haar vergadering van dinsdag 28 januari jongstleden geconcludeerd
dat het interne besluitvormingsproces op onderdelen verbeterd kan worden. Er is
behoefte aan een stukje verheldering van de interne routing van vragen van de raad aan
het college.
Aan het eind van de raadsbijeenkomst van 30 januarijl. heb ik aangegeven dat vragen
enkel schriftelijk gesteld kunnen worden in de vorm van techn¡sche- of raadsvragen
artikel 39 reglement van orde.
Het vrasenrecht van raadsleden
Het recht dat raadsleden hebben om vragen te stellen vloeit direct voort uit de
bepalingen rond de passieve informatieplicht in de Gemeentewet. Artikel 1-55 regelt dat
een raadslid het college mondeling of schriftelijk vragen kan stellen. ln ons Reglement
van Orde wordt de categorie in artikel 39 RvO (betreft schriftelijke vragen) goed
uitgewerkt. Wel wordt e.e.a. aangegeven over mondelinge beantwoording door het
college.
Raadsleden van verschillende fracties stellen regelmatig formele, informele en
technische vragen om hun taak als volksvertegenwoordiger goed in te kunnen vullen.
De raadsinstrumenten

Met het aanbrengen van een scherpere scheiding tussen technische vragen en
raadsvragen kan zowel het debat als ook het besluitvormingsproces verbeterd worden.
Voorgesteld wordt alle vragen van raadsleden door de griffie vast te laten leggen om ze
vervolgens te verdelen naar de aard van de vraag in:

¡

Politieke vragen: Dit zijn de zgn. raadsvragen ex artikel 39 RvO en legitimeren in
principe een afdoeningstermijn van maximaal 30 dagen. Alle artikel 39 vragen worden
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in het eerstvolgende college geagendeerd en verdeeld naar een afdoeningstermijn
van 5 werkdagen tot maximaal dertig dagen.

o

Technische vrasen: Deze vragen hebben veelal betrekking op onduidelijkheden in
documenten die in de cyclus geagendeerd staan. De griffie zorgt er met de
bestuursadviseurs dan wel de verantwoordelijk ambtenaar voor, eventueel na overleg
met de portefeuillehouder, dat voor een zo spoedig mogelijke beantwoording wordt
gezorgd. Gezien de aard van de vragen hebben deze vragen vaker een kortere

afdoeningstermijn nodig. Ook hoeven ze niet, zoals dat wel gebruikelijk is voor
raadsvragen, vastgesteld te worden in het college. Het streven is dan ook om deze
vragen, in het algemeen, binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
De antwoorden op zowel de raadsvragen als op de technische vragen worden raadsbreed

verstu urd.

Afgesproken is dat de portefeuillehouder, voordat een antwoord op een technische
vraag verstuurd wordt, door de bestuursadviseurs hierover geïnformeerd wordt.

blijft gecontinueerd totdat de werkgroep "raadsinstrumenten", op grond
van ervaring en voortschrijdend inzicht, met aanpassingsvoorstellen hiertoe komt.
Deze werkwijze
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