
 

Notitie 
 

Datum:  12 april 2021 

Aan:   Presidium 

Van:  Griffier 

Onderwerp:  Instrumenten van de raad (1): Vragen en inlichtingen

 

 

Inleiding 
 

Over het stellen van vragen bestaat al enige tijd de nodige onduidelijkheid. Die onduidelijkheid richt zich onder 

andere op: 

 de soort vragen (technisch/inhoudelijk; eenvoudig/complex; neutraal/politiek) 

 de status van vragen (mondeling; schriftelijk; wel/niet o.b.v. het RvO) 

 de beantwoordingswijze c.q. -termijn (telefonisch; mail; schriftelijk; informatienota College) 

 het rondzenden aan alle raadsleden van vraag en antwoord (Nee, tenzij /Ja, mits) 

 

Deze notitie beoogt daarin de nodige duidelijkheid te scheppen en afspraken te maken. 
I. Eerst gaat de notitie in op het wettelijk kader waarop het vragenrecht en het recht op inlichtingen is 

gegrond; 

II. Daarna volgt een beschrijving van de soorten informatie die zijn te onderscheiden en de wijze waarop 

die informatie wordt opgevraagd, uitgezet en beantwoord; 

III. Tot slot worden er voorstellen gedaan hoe in het vervolg de vragen te ontvangen en af te doen. 

 

I. Het wettelijk kader 

Het Vragenrecht van de raad en de leden van de raad individueel, is wettelijk verankerd in artikel 155, lid 1 van de 

Gemeentewet. Het tweede lid van art. 155 GW borgt het recht op het houden van een interpellatiedebat in de 

gemeenteraad. Het recht op interpellatie kan worden gezien als ultiem uitvloeisel van het vragenrecht en wordt 

daarom ook in deze notitie meegenomen. 

 

In artikel 169/180 Gemeentewet staan verschillende inlichtingenplichten van het college en de burgemeester 

(als zelfstandig bestuursorgaan) aan de raad: 

 Allereerst moet het college/de burgemeester de raad alle inlichtingen geven die de raad voor de uitoefening 

van zijn taak nodig heeft (artikel 169 lid 2/180 lid 2). Het betreft hier de actieve informatieplicht van het 

college/de burgemeester aan de raad. Aangezien het initiatief hier bij het college (resp. de burgemeester) 

ligt, blijft dit in deze notitie buiten beschouwing.  

 Daarnaast verstrekt het college/de burgemeester inlichtingen als raadsleden daarom vragen, tenzij het 

verstrekken van die inlichtingen in strijd is met het openbaar belang (artikel 169 lid 3/180 lid 3). Dit betreft de 

passieve informatieplicht van het college en de burgemeester. Omdat deze inlichtingen volgen uit vragen van 

de gemeenteraad, worden deze wel meegenomen in deze notitie. 

 Artikel 169 lid 4 Gemeentewet regelt de informatieplicht bij de uitoefening van een aantal bevoegdheden van 

het college. 
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II. Soorten informatie 

 

De informatie die door de raadsleden wordt opgevraagd, is grofweg in twee categorieën te onderscheiden:  

 

1. Eenvoudige informatie: Raads- en burgerleden kunnen zelf inschatten dat zij voor een beter begrip van de 

aangeboden stukken nog wat specifieke informatie nodig hebben. Deze informatie kunnen zij via de griffie 

opvragen zonder dat daar een officieel verzoek aan ten grondslag hoeft te liggen. Het gaat hier om 

eenvoudige informatie die het bewuste raadslid kan helpen bij zijn of haar begrip van de raadsvoorstellen, 

maar die voor anderen niet (direct) van belang is.  

 

2. Gecompliceerde informatie en/of informatie van politiek belang: Hier gaat het om informatie die óf te 

maken heeft met het afleggen van verantwoording door het college óf met de raad in staat te stellen zijn 

controlerende en taakstellende taken naar behoren uit te voeren. Vaak betreft het tevens informatie die ook 

politiek van belang is.  

 

Soorten vragen 
In West Betuwe wordt op dit moment op verschillende manieren, al dan niet via de griffie, informatie 

opgevraagd. In onderstaande tabel is aangegeven welke dit zijn en hoe hiermee wordt omgegaan: 

 

 

  

 Wijze van vraagstelling Door griffie verstuurd 
aan 

Antwoord aan 

a Informatie per telefoon Ambtelijke organisatie 
(indien nodig) 
(per e-mail/of telefoon) 

Vragensteller  
(per e-mail of telefoon) 

b Informatie per e-mail B&W/Directie 
(per e-mail) 

Vragensteller en alle raads- 
en burgerleden (schriftelijk) 

c Informatie i.h.k.v. de rondvraag  van 
de raadsvergadering 

Indien van tevoren 
ingediend: B&W/Directie 

Mondeling door het college in 
de raadsvergadering of 
schriftelijk nadien aan alle 
raadsleden. 

d Informatie gevraagd tijdens raads-
/voorrondevergadering waarop het 
college schriftelijk beantwoording 
toezegt 

n.v.t. Alle raads- en burgerleden 
(schriftelijk) 

e Vragen ingevolge art. 50 Reglement 
van Orde 

Voorzitter raad, 
raadsleden, B&W, 
burgerleden, directie 

Binnen 30 dagen schriftelijk 
aan de raad gericht 

f Inlichtingen ingevolge art. 52 
Reglement van Orde 

Voorzitter raad, 
raadsleden, B&W, 
burgerleden, directie 

Schriftelijk aan de raad 
gericht of mondeling tijdens 
de eerstvolgende of 
daaropvolgende 
raadsvergadering 

g Interpellatiedebat  Voorzitter raad, 
raadsleden, B&W, 
burgerleden, directie 

n.v.t. 
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Ad a: informatie per telefoon 

Deze informatie kan worden gevraagd door zowel raads- als burgerleden. Het gaat hier vooral om eenvoudige 

informatie (categorie 1): 

 

Informatie die louter ter verduidelijking is en die vooral van belang is voor het begrip van de vragensteller.  

Ook gaat het in veel gevallen om ‘achtergrondinformatie’ met betrekking tot een notitie/voorstel (eerdere 

besluitvorming, informatie waarnaar in de onderhavige notitie/voorstel wordt verwezen, etc.). 

 

Voor zover de griffie de gevraagde informatie niet kan leveren, vindt er contact plaats tussen de griffie en de 

ambtelijke organisatie. Zodra de gevraagde informatie vervolgens beschikbaar is, neemt de griffie telefonisch 

weer contact op met de vragensteller. Vanwege het ‘individuele aspect’ van de gevraagde informatie, wordt deze 

door de griffie ook ‘individueel’ afgehandeld. Dat wil zeggen dat de vraag niet breder wordt bekendgemaakt en 

dat de beantwoording eveneens telefonisch alleen aan de vragensteller wordt gedaan. 

 

In de praktijk wordt deze vorm van informatieverstrekking in de gemeente West Betuwe niet vaak gebruikt. De 

raads- en burgerleden maken voor dit soort vragen en inlichtingen meer gebruik van e-mail (addendum b), al dan 

niet op verzoek van de griffie. 

 

Ad b: informatie per e-mail 

Deze informatie kan eveneens worden opgevraagd door zowel raads- als burgerleden. De informatie die hier 

wordt gevraagd kan zowel tot categorie 1 (eenvoudige informatie) als categorie 2 (complexere informatie) 

behoren. In het laatste geval betreft het vaak informatie die daarom ook minder snel te beantwoorden is. Tevens 

kan het informatie betreffen die van politiek belang is, wat de complexiteit van de beantwoording vergroot. 

 

Beide categorieën informatie worden per e-mail door de griffie ontvangen en via hetzelfde medium 

doorgezonden aan B&W/Directie. Beantwoording vindt eveneens per e-mail plaats; eerst vanuit het college/de 

directie richting de griffie en vervolgens vanuit de griffie richting vragensteller en alle overige raads- en 

burgerleden. Zowel de vraag als het antwoord worden aan alle raads- en burgerleden bekendgemaakt via de 

Dagmail en opgenomen in het Raadsinformatiesysteem (RIS). 

 

Alleen wanneer de vragensteller daar expliciet om vraagt, worden de vraag en het antwoord niet verder verspreid 

onder de raads- en burgerleden en/of het college. Dit aspect wordt bij het doorzenden voor beantwoording door 

de griffie expliciet aangegeven. In dit geval wordt de vraag ook niet bekendgemaakt bij het college, maar alleen 

ambtelijk uitgezet. Vanzelfsprekend worden deze ook niet in het RIS opgenomen. 

 

Of een vraag tot categorie 1 of categorie 2 behoort, is lastig vooraf aan te geven. De complexiteit van een vraag 

blijkt immers ook in hoge mate uit het beantwoorden ervan. De griffie kan hier een eerste inschatting maken. 

Maar bepalender is de weging die de behandelende ambtenaren c.q. de wethouder/het college hierin maken. 

Wanneer een vraag bijvoorbeeld niet los kan worden gezien van een politiek lastige context, dan zal een 

behandelend ambtenaar overleg wensen met de betrokken wethouder(s), voordat hij het antwoord via de griffie 

aan het raadslid toezendt. De wethouder kan ook besluiten de beantwoording van een vraag eerst in het college 

te willen bespreken om (eventueel) met een raadsinformatienota te komen als beantwoording. Een dergelijke 
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informatienota komt weliswaar ook per e-mail naar de griffie en de raads- en burgerleden toe, maar wordt 

opgevat als een ingekomen stuk vanuit het college aan de (gehele) gemeenteraad. 

De wijze waarop een vraag wordt beoordeeld is dus mede bepalend voor de wijze waarop de vraag wordt 

beantwoord. Waarbij een vraag die via de wethouder en/of het college loopt een langere beantwoordingstermijn 

kent dan een eenvoudige vraag.  

 

Omdat de wijze van vraagstelling (per e-mail) identiek is, ontstaat er regelmatig verwarring wanneer de 

beantwoording van de ene vraag langer duurt dan de beantwoording van de andere. Het is dan ook goed om 

afspraken te maken tussen de gemeenteraad en het college met betrekking tot het categoriseren van de 

gestelde vragen en de maximale termijn waarbinnen de verschillende vragen beantwoord moeten zijn. 

 

Ad c: informatie in het kader de rondvraag voor de raad 

Voor informatie die via deze weg wordt opgevraagd, is een procedure beschreven in het Reglement van Orde 

voor de Raad (art 51). Raadsleden die in het kader van de rondvraag in de raadsvergadering een vraag willen 

stellen, dienen deze (uiterlijk) bij de vaststelling van de agenda aan te melden. Het college beantwoordt de vraag 

mondeling (direct) of schriftelijk wanneer een direct antwoord niet mogelijk is. 

 

Het betreft hier in veel gevallen complexe informatie en/of informatie van politiek belang. Ook kan het 

vragenuurtje gebruikt worden om in te gaan op actuele zaken met een zekere urgentie (denk daarbij aan vragen 

n.a.v. berichten in de pers, vragen n.a.v. van contacten met inwoners, etc.).  

 

Deze vragen worden verder door de griffie niet uitgezet; ze zijn immers in een openbare raadsvergadering 

gesteld. Iedereen kan daarom van de vraag op de hoogte zijn. Vanwege het openbare karakter van de vraag, 

wordt de schriftelijke beantwoording vanuit B&W door de griffie ‘collectief’ afgehandeld; de griffie plaatst de 

beantwoording in het RIS en maakt hiervan melding in de Dagmail. 

 

Als het college de vragen beantwoordt via een raadsinformatienota, dan wordt deze conform de werkwijze 

afgehandeld (opname op de lijst van ingekomen stukken, plaatsing in het RIS en vermelding in de Dagmail). Als 

de beantwoording plaatsvindt via e-mail, dan wordt deze opgenomen in het RIS en vermeld in de Dagmail. 

Een termijn waarbinnen de beantwoording moet plaatsvinden ontbreekt; het voorstel is om hier een termijn voor 

af te spreken. 

 

Ad d: Informatie gevraagd tijdens raads- en voorrondevergaderingen waarop het college schriftelijk antwoordt 

Tijdens de behandeling van notities en voorstellen in (vooral) voorronde- en raadsvergaderingen kunnen raads- 

en burgerleden vragen stellen of informatie vragen waarop het college niet direct een antwoord kan geven. Vaak 

omdat het om complexe informatie gaat of om een grote hoeveelheid informatie. 

 

Deze vragen worden verder niet uitgezet, omdat ze in een openbare vergadering zijn gesteld. Iedereen kan 

daarom van de vraag op de hoogte zijn. De beantwoording van deze vragen vindt schriftelijk plaats door het 

college. Vanwege het openbare karakter van de vraag, wordt de beantwoording door de griffie ‘collectief’ 

afgehandeld. De griffie plaatst de beantwoording in het RIS en maakt hiervan melding in de Dagmail). 
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Als het college de vragen beantwoordt via een raadsinformatienota, dan wordt deze conform de werkwijze 

afgehandeld (opname op de lijst van ingekomen stukken, plaatsing in het RIS en vermelding in de Dagmail). Als 

de beantwoording plaatsvindt via e-mail, dan wordt deze opgenomen in het RIS en vermeld in de Dagmail. 

 

Een termijn waarbinnen de beantwoording moet plaatsvinden ontbreekt; het voorstel is om hier een termijn voor 

af te spreken. 

 

Ad. e: Vragen ingevolge artikel 50 van het Reglement van Orde van de raad 

Vragen die ingevolge artikel 50 RvO worden gesteld, kennen een formele procedure. Deze procedure staat 

vermeld in het Reglement van Orde. Vragen die o.b.v. dit artikel worden gesteld, worden ook wel ‘schriftelijke 

vragen’ genoemd en zijn voorbehouden aan raadsleden. Het betreft een redelijk formeel instrument, die evenzo 

een formele afhandeling kent. Vanzelfsprekend gaat het bij een dergelijk formeel instrument om complexe 

informatie, al dan niet van politiek belang. 

 

Een vraag wordt altijd schriftelijk gesteld via de Griffie en gericht aan de voorzitter van de raad. Namens de 

voorzitter zorgt de griffie ervoor dat de vraag zo spoedig mogelijk ter kennis wordt gebracht van de andere 

raadsleden en de leden van het college van B&W. 

 

Het college is gehouden aan een afhandelingstermijn van maximaal 30 dagen. Als het college niet binnen deze 

termijn kan antwoorden, dan moet het college de raad daar, tijdig en beargumenteerd, schriftelijk van op de 

hoogte stellen. Deze melding wordt opgevat en behandeld als een antwoord. Het antwoord van het college 

wordt door de griffie afgehandeld door het op te nemen op de lijst van ingekomen stukken en te vermelden in de 

Dagmail.  

 

Overigens kan de vragensteller in de eerstvolgende raadsvergadering nadere inlichtingen vragen over het door 

de burgemeester of door het college gegeven antwoord. 

 

Ad. f: Inlichtingen in het kader van artikel 52 van het Reglement van orde 

Het vragen om inlichtingen is wettelijk verankerd in artikel 169 lid 3/artikel 180 lid 3 en artikel 169 lid 4 van de 

Gemeentewet en betreft feitelijk de passieve informatieplicht van het college en de burgemeester (als 

zelfstandig bestuursorgaan). Het vragen om inlichtingen via deze weg kent een formele procedure.  

 

De vragensteller dient het verzoek om inlichtingen schriftelijk in bij de griffier. Deze zorgt ervoor dat het verzoek 

zo spoedig mogelijk ter kennis wordt gebracht van de andere raadsleden en de leden van het college van B&W 

of de burgemeester. 

 

De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daaropvolgende 

raadsvergadering gegeven. 
 

Ad. g: Interpellatiedebat 

De wettelijke verankering van dit instrument staat in artikel 155 van de Gemeentewet. De uitwerking ervan is 

verwoord in artikel 49 van het Reglement van Orde. 
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Het verzoek tot het houden van een interpellatiedebat moet formeel, via de griffie, worden gericht aan de 

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

inlichtingen worden verlangd en de te stellen vragen. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig 

mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders. Dit gebeurt via de griffie, die het 

verzoek, inclusief onderwerp en vragen, op het RIS plaatst en opneemt in de Dagmail. 

 

Het gaat hier om het verkrijgen van (complexe) informatie (van politiek belang) niet zozeer door het stellen van 

vragen, maar door het voeren van een debat met het college. Een interpellatiedebat is een formeel instrument, 

niet zelden ook van politiek gewicht en daarmee ook een ‘zwaar’ instrument. Daarmee wordt bedoeld dat er, 

voordat tot een interpellatiedebat wordt gekomen,  al een flinke route kan zijn gelopen om de gevraagde 

informatie te verkrijgen. Een interpellatiedebat is daar dan vaak het sluitstuk van. Ook kan een interpellatiedebat 

worden ingegeven door de actualiteit of een urgentiekwestie van politiek gewicht. 
 

III. Voorstellen en Afspraken 

Uit het voorgaande blijkt dat de wijze van vragen stellen, maar ook de afhandeling van de beantwoording, in 

grote mate samenhangt met de soort informatie die wordt gevraagd. 

 

Ook is te constateren dat het ene instrument om informatie te verkrijgen ‘zwaarder’ kan worden opgevat dan het 

andere. Eenvoudige vragen die telefonisch of per e-mail worden gesteld, zijn van minder gewicht dan de meer 

formele vragen per e-mail of de (zeer formele) schriftelijke vraag ex art. 50 RvO/52 RvO. Een interpellatiedebat 

vormt daarvan het formele sluitstuk en is bijna per definitie van (groot) politiek belang. 

 

Over de soort vragen wordt het volgende voorgesteld: 

 

 De vragen onder te verdelen in twee categorieën: 

o Categorie 1: Eenvoudige vragen;  

o Categorie 2: Gecompliceerde vragen/vragen van politiek belang; 

o De term ‘Technische vragen’ alleen te gebruiken met betrekking tot de Begroting, de 

Perspectiefnota en de Jaarrekening (de P&C-cyclus) 

 

 Met betrekking tot de beantwoordingstermijn het volgende af te spreken: 

o Categorie 1: beantwoording binnen 3 werkdagen; of zoveel eerder als de vergadering waarop 

het onderwerp is geagendeerd plaatsvindt; 

o Categorie 2: beantwoording binnen 7 werkdagen; of zoveel eerder als de vergadering waarop 

het onderwerp is geagendeerd plaatsvindt. Hiervan kan beargumenteerd worden afgeweken.  

 

 Met betrekking tot de indeling van vragen het volgende af te spreken: 

o Vragen onder a in te delen in categorie 1; 

o De indeling van de vragen onder b te laten bepalen door de beantwoording en dit in overleg met 

de griffie vooraf in te schatten; 

o Vragen onder c bij schriftelijke beantwoording in te delen in categorie 2; 

o Vragen onder d in te delen in categorie 2. 
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 Met betrekking tot de afhandeling van de vragen akkoord te gaan met de wijze waarop dit in deze notitie is 

aangegeven. 
 

In de bijlage zijn alle relevante artikelen uit de Gemeentewet en het Reglement van Orde opgenomen. 
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