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RAADSINSTRUMENTEN 

1 2 3 4 5 6 

WAT WIL IK? 

WELK INSTRUMENT 
GEBRUIK IK? 

DE WIJZE 
WAAROP 

WELKE 
PROCEDURE ? 

-feitelijke informatie over stukken           
  /besluiten college 

-mondelinge vragen om    
  verduidelijking  actuele zaken   
  of feiten; met name van  

-verduidelijking van feiten of 
-waardeoordeel vragen van   
  college 

-zelf onderwerp op  agenda   
 raad plaatsen 
-beeldvorming of inhoudelijke  

-raad gevoelens laten uitspreken 
-college/raad daardoor aanzetten     
  tot een handeling 

-raad gevoelens laten    
 uitspreken 
-college/raad daardoor     

  collegebesluiten  bespreking met raad is gewenst  aanzetten tot een handeling 
-opiniërend oordeel van    
  college(lid) wordt gewenst 

alleen feiten 
geen opvattingen mogen worden  

  gevraagd 
-eenvoudig en in korte tijd te   
  beantwoorden (niet tijdrovend) 
geen verdere voorwaarden bij het  

  verkrijgen van informatie 

actueel 
vraagt opinie/opvatting van   

  portefeuillehouder/college 
-niet schriftelijk kunnen 
vragen die niet door   

  medewerkers kunnen worden   
  beantwoord 
vragen moeten terstond kunnen   

  worden beantwoord (geen inzicht  
in details nodig, geen   
  dossierstudie nodig) 

van belang uitspraak college te   
  krijgen 
-dus meer dan feitelijke info van   
  een medewerker 
-kort en duidelijk informeren 

aankondigen in raadsbijeenkomst   -over agendapunt -onderwerp staat niet op    
of raadsvergadering en  actueel onderwerp (raads)agenda 
 beargumenteerd A4-tje opstellen   actueel onderwerp 
 als basis voor beeldvorming of   
 discussie 
-A4-tje  ter beoordeling presidium   
of geagendeerd wordt 

-rechtstreeks wenden tot ambtenaar 
telefonisch, mondeling of per email 

-evt. korte schriftelijke aanvragen: via  
  griffie. 
-minder eenvoudige of tijdrovende   
  zaken: zie verder bij  
  raadsinstrument ambtelijke     
  bijstand 

tijdig melden bij griffier; dan is   
 agendering en antwoord gegarandeerd; 
-uiterlijk om 09.00 uur maandag voor   
 de beeldv. of oordeelsv. bijeenkomst;  
-uiterlijk 24 uur voor de raadsvergade  
 ring; zie apart procedure schema  
 Vragenuur in de RaadsWijzer 
-informeel: telefonisch contact 
 opnemen met portefeuillehouder. 

schriftelijk indienen bij voorzitter   -A4-tje indienen bij griffie t.b.v.   schriftelijk indienen bij voorzitter schriftelijk indienen bij voorzitter 
 raad  presidium (voor presidiumdatum) tijdens raad ten minste 48 uur voor aanvang       
aangeven: schriftelijk/mondeling te   -ondertekend   raad 

 beantwoorden -behandeling bij agendapunt -ondertekend 
-beantwoording college: -behandeling na andere  
 schriftelijk: < 30 dagen  agendapunten 
 mondeling: eerstvolgende   
 raadsvergadering 

VRAGEN BIJ AMBTENAREN MONDELINGE VRAGEN /  SCHRIFTELIJKE VRAGEN AGENDERING VOOR MOTIE MOTIE 
Verordening Ambtelijke RONDVRAAG Art. 44 RvO BEELD- OF  OORDEELS- OF Art. 40 RvO over een niet geagendeerd 

Bijstand Art. 45  RvO BESLUIT-VORMING onderwerp 
op BOB-agenda raad Presidium Art. 40 RvO 
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-meer tijdrovende zaken 
wenden tot griffier bij: opstellen van   

  voor- stellen, amendementen, mo-
  ties of andere bijstand; griffie ver
  leent of regelt ambtelijke bijstand 
wenden tot griffier bij algemene   

  ambtelijke bijstand; griffier benadert
  zonodig gemeentesecretaris 
-bijstand dient betrekking te hebben    
  op werkzaamheden en rol van de    
raad 

-betreft doen en/of niet doen spoedeisende zaak / ontwikkeling tekst zodanig vormgegeven dat    
-individueel handelen   -behorend tot bevoegdheid raad  direct kan worden opgenomen in  
 college(leden) met effecten voor  verantwoording roepen    voorgenomen  
 het ambt  college(lid)  besluit/verordening 
gaat om persoonlijk handelen 

zwaarwegend instrument 
-politiek gevoelig onderwerp aan   
 de orde stellen 
-onderwerp als zodanig niet   
 geagendeerd 
vragen vooraf bekend 
voldoende voorbereidingstijd   

 college(lid) 

-raadslid gaat a.h.w.  op stoel   
  college“ zitten 
-moet compleet voorstel zijn, c.q.  
  rijp voor besluitvorming
  incl. nota, bijlagen, verordeningen    
etc. 
-raadslid schrijft zelf voorstel 
-raadslid verzorgt zelf   
  onderbouwing d.m.v. externen of     
internen via ambtelijke bijstand 

-op eigen initiatief Rekenkamer of   
  op verzoek van de raad 
-nauwkeurig aangeven wat van de  
  Rekenkamer wordt verwacht  
 (aanleiding, omschrijving  
probleem, doel van het   
  onderzoek) 
-Rekenkamer is onafhankelijk en  
  beslist of onderzoek plaatsvindt 

alleen als andere  
controle-instrumenten raad niet  
 toereikend 
-betreft doen en/of niet doen 
-individueel handelen   
 college(leden) met grote effecten 
gaat om persoonlijk handelen 
zeer zwaar controle-instrument 

7 8 9 10 11 12 13 14 

aanvragen: via griffier bij   schriftelijk indienen via griffier bij  schriftelijk bij de voorzitter of    schriftelijk  indienen bij voorzitter   schriftelijk indienen bij voorzitter schriftelijk indienen bij voorzitter -raad dient schriftelijk   schriftelijk indienen bij de   
 gemeentesecretaris  college of burgemeester  presidium  tot aan het sluiten van de  -48 uur tevoren indienen, tenzij   -op oordeelsvormende en    beargumenteerd verzoek in bij   voorzitter met omschrijving +  
telefonisch of mondeling aangeven: schriftelijk/mondeling te   -raadsvergadering: tenminste 1/5   beraadslagingen spoedeisend   besluitvormende agenda raad.  één van de leden van de    toelichting 

-beoordeling: griffier /    beantwoorden  van het aantal raadsleden tijdens raad -raad bepaalt of en wanneer     Rekenkamer zie verder Verordening op het  
 gemeentesecretaris -beantwoording college: mondeling   -beeldv. en oordeelsv. bijeenkomst:  -ondertekend  interpellatie wordt gehouden  Onderzoeksrecht van de raad 

 of schriftelijk als agendapunt in  ter beoordeling presidium 
 eerstv.  of daaropv.      -met opgave van redenen 
 raadsvergadering 

AMBTELIJKE BIJSTAND INLICHTINGEN COLLEGE BIJEENKOMST OF AMENDEMENT INTERPELLATIE INITIATIEF REKENKAMER ONDERZOEK RAADS-
Verordening Ambtelijke Art. 46 RvO VERGADERING Art. 39 RvO Art. 43 RvO VOORSTEL Gemeentewet, ONDERZOEK 

Bijstand BIJEENROEPEN Art. 41 RvO Verordening o/d (enquêterecht) 
Raadsvergadering: Art. 17 gemeentelijke Rekenkamer Art. 47 RvO 

Gem.wet Art. 11 RvO 

-dingen laten uitzoeken of   -inlichtingen verkrijgen rond    -direct met raad over bijzonder    -wijziging van voorstel tot    -ondervraging van het   -zelf voorstel doen -onderzoek naar doelmatigheid en   -voorstel tot doen van    
 verzamelen  doen of laten college(leden)    (actueel) onderwerp willen   besluit, voorgenomen     college(lid) -besluit van raad over een     doeltreffendheid van door     onderzoek naar door college of    
-ondersteuning bij    en/of gevoerde bestuur   spreken  verordening, plan en/of    onderwerp dat voor partij van     het gemeentebestuur   burgemeester gevoerde bestuur 
 voorbereiding toepassing een     beleidsnota   gewicht is  (= elk bevoegd orgaan) gevoerd    
 der instrumenten  bestuur 


