
 

BIJLAGE NOTITIE VRAGEN EN INLICHTINGEN 
Relevante artikelen Gemeentewet: 

Artikel 155 

1. Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat 

niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester 

hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels. 

 

Artikel 160 

1. Het college is in ieder geval bevoegd: 

a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of 

de burgemeester hiermee is belast; 

b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de 

burgemeester hiermee is belast; 

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de 

organisatie van de griffie; 

d. ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te 

schorsen en te ontslaan; 

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten; 

f. te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of 

administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, 

tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist; 

g. en aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging; 

h. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen. 

2. Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het 

bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar 

belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de 

gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

3. Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire 

maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit. 

 

Artikel 169 

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het 

college gevoerde bestuur. 

2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het 

verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, 

eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen 
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kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de 

gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel kan lijden, 

geven zij in afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de uitoefening van 

deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit. 

 

Artikel 180 

1. De burgemeester is aan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur. 

2. Hij geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

3. Hij geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het 

verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

 

Relevante artikelen Reglement van Orde: 

Artikel 49 Interpellatie 

1. Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie, behoudens naar het oordeel van de 

voorzitter spoedeisende gevallen, voor 12.00 uur op de werkdag voor de raadsvergadering schriftelijk in bij 

de voorzitter. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen 

worden verlangd alsmede de te stellen vragen. 

2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de 

raad en de wethouders. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van 

het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering 

de interpellatie zal worden gehouden. 

3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad, de burgemeester en 

de wethouder(s) niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft. 

 

Artikel 50 Schriftelijke vragen 

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden 

voorzien. 

2. Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier. Deze draagt er 

zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of 

de burgemeester worden gebracht. 

3. Schriftelijke beantwoording gebeurt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen 

zijn binnengekomen (met de mogelijkheid van verlenging van deze termijn met dertig dagen). Als 

beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de 

burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, 

waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier op 

elektronische wijze aan de leden van de raad ter beschikking gesteld. 

5. De vragensteller kan in de eerstvolgende raadsvergadering en na de behandeling van de op de agenda 

voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of door het college 

gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. 
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Artikel 51 Rondvraag 

1. Het laatste agendapunt van de vergadering is gereserveerd voor de rondvraag, tenzij er bij het vaststellen 

van de agenda door geen van de leden is aangegeven dat zij een vraag voor de rondvraag hebben. 

2. Raadsleden die tijdens de rondvraag een vraag willen stellen, melden dit bij de vaststelling van de agenda 

van de raad.  

3. Aan deze raadsleden wordt bij de rondvraag het woord verleend om één of meer vragen aan het college of 

de burgemeester te stellen. 

4. Het college of de burgemeester zal de vragensteller indien mogelijk direct mondeling beantwoorden, of 

anders het antwoord later schriftelijk aan de raad zenden. 

5. Tijdens de rondvraag is geen debat mogelijk en worden geen moties ingediend en geen interrupties 

toegelaten. 

 

Artikel 52 Inlichtingen 

1. Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid en 180, derde lid, van 

de wet schriftelijk in bij de griffier. 

2. De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en 

het college of de burgemeester.  

3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende 

raadsvergadering gegeven. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 49 Interpellatie 

Op grond van artikel 155, eerste lid van de wet komt aan individuele leden het recht toe mondelinge vragen te 

stellen aan het college of de burgemeester. Het interpellatierecht ligt in het verlengde van het mondelinge 

vragenrecht. Het gaat om een recht van een volksvertegenwoordiger om tijdens een vergadering over een niet-

geagendeerde onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen. Daarvoor is verlof van de 

raad voor nodig. In principe is gekozen voor een ondersteuning door de raad bij gewone meerderheid. Maar bij 

wijze van ‘gentleman’s agreement’ is het gebruikelijk dat de raad een interpellatieverzoek van een lid of fractie 

alleen om zwaarwegende redenen afwijst. Zo kunnen ook de kleinere fracties in staat worden gesteld om hun 

punt te maken. Voorwaarde is dan wel dat leden en fracties niet al te lichtvaardig naar dit instrument grijpen. 

 

De wethouders zijn geen lid van de raad. Toch is het van belang dat zij bij een instrument als de interpellatie ook 

op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het verzoek. Door de toevoeging in het tweede lid wordt 

hiervoor gezorgd. 

 

Artikel 50 Schriftelijke vragen 

Op grond van deze bepaling kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester, al 

naar gelang wie verantwoordelijk is. Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. De 

verantwoordelijke wethouder of de burgemeester dient de vragensteller gemotiveerd in kennis te stellen, als de 

beantwoording niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden. In de voorgestelde procedure, neergelegd in 
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het zesde lid, wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen over het antwoord te vragen 

aan degene die het antwoord heeft gegeven.  

 

Artikel 51 Rondvraag 

De rondvraag is een aanvulling op de instrumenten die de raad al heeft en is ook een invulling op het 

voorgestelde artikel 155, eerste lid van de wet met betrekking tot het vragenrecht.  

 

Een vraag in de rondvraag dient sowieso geen technische vraag te zijn. En indien de vraag een onderwerp 

betreft wat meer past bij de termijn van een schriftelijke vraag (antwoord zsm, in ieder geval binnen 30 dagen), 

ligt dat instrument meer voor de hand. 

 

Uiteraard verschilt het karakter van de rondvraag al helemaal met het recht van interpellatie. Het recht van 

interpellatie heeft als instrument een zeer zwaar politiek karakter. En dat is bij een vraag in de rondvraag juist 

niet het geval.  

 

Artikel 52 Inlichtingen 

In dit artikel wordt de procedurele uitwerking gegeven van de inlichtingenplicht die het college en de 

burgemeester hebben ten opzichte van de raad. Een uitzondering daarbij wordt gemaakt voor gevallen waarin 

het verschaffen van de inlichtingen in strijd is met het openbaar belang.  

 

In principe kunnen de genoemde inlichtingen ook worden gevraagd door middel van mondelinge of schriftelijke 

vragen, maar in voorkomende gevallen kan de raad ook wensen dat er een debat over de gevraagde inlichtingen 

plaatsvindt. Dit artikel beoogt dat te regelen. 
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