De Instrumentenwijzer van een Raadslid
Bij1808230

Wat wilt u?

Instrument

- Feitelijke informatie over
stukken
- Achtergrondinformatie
- Inzage documenten

Informatieve
technische
vragen

- Verduidelijking van
aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van het college
van B&W horen
- Verduidelijking van de
besluiten die door het
college van B en W zijn
genomen

Schriftelijke
vragen

- Verduidelijking van
Onderwerpen met een spoedeisend karakter inzake het
besturen van de gemeente,
waarbij een openbaar belang
in het geding is
- Opiniërend oordeel van het
college van B en W over
actuele en politiek relevante
onderwerpen

Vragenhalfuurtje

Raadsgriffie Heerhugowaard

Art. 155, eerste lid
Gemeentewet
Hoofdstuk 3 RvO

Art. 155, eerste lid
Gemeentewet
Art. 55 RvO

Art. 155, eerste lid
Gemeentewet
Art. 57 RvO

Voorbereiding

Ter vergadering

Aandachtspunten

- Griffie@heerhugowaard.nl
- Indiening is vormvrij, maar
geef wel aan om welk
stuk/onderwerp het gaat en
desnoods welke passage het
betreft
- Is vormvrij v.w.b. indiening

Niet ter vergadering!

Geen uitgebreide en
politiek gevoelige
informatie

- E-mail naar de griffie
- Maak gebruik van een format
- Schriftelijk beantwoording
binnen 4 weken
- Indien niet mogelijk ontvangt
u van het college vooraf
bericht

- Vragen worden in rubriek AC
van de ingekomen stukken
geplaatst
- Beantwoording wordt ook in
rubriek AC geplaatst. Aan de
hand hiervan kan de raad
besluiten dit onderwerp op de
agenda van een commissie te
plaatsen

-Afwegen of de
informatie niet op een
andere manier verkregen kan worden (met
name feitelijke
informatie)
- Kort en duidelijk
formuleren

Vragen voor het vragenhalfuurtje via email
(griffie@heerhugowaard.nl)
indienen tot maandag 12.00
uur voorafgaande aan de
raadsvergadering

Het vragenhalfuurtje is
een vast agendapunt
aan het begin van de
raadsvergadering

Overwegen wat het
spoedeisende belang
is en wat je met de
vragen wil bereiken
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Wat wilt u?

Instrument

- Gevoelens (inhoudelijk,
procedureel, politiek) van de
raad laten uitspreken over
een agendapunt
- College / Raad daardoor
aanzetten tot een handeling

Motie

- Wijziging op een
voorgesteld besluit,
verordening, plan en / of
beleidsnota

Amendement

- Zelf een voorstel doen
voor nieuw beleid,
aanpassing van kaders of
een verordening.

Initiatiefvoorstel

Raadsgriffie Heerhugowaard

Art. 50 RvO

Art. 147 b Gemeentewet
Art. 49 RvO

Art.147 a Gemeentewet
Art. 52 RvO

Voorbereiding

Ter vergadering

- Gebruik het format
- Schriftelijk indienen bij
de voorzitter
- Bij motie over agenda
punt vindt behandeling
gelijk met agendapunt
plaats, anders als laatste
agendapunt

- De indiener licht toe en
dient in
- Stemmin g vindt plaats
na stemming over het
voorstel

- Gebruik het format
- Schriftelijk indienen bij de
voorzitter
- Tot het moment van
stemming kan er nog
ingetrokken worden

- De indiener licht toe en
dient in
- Stemming vindt plaats
voorafgaand aan
stemming over het
voorstel

- Begin tijdig met de
voorbereidingen
- Maak gebruik van
ambtelijke bijstand
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- De indiener licht toe en
bereid zich voor op
beantwoording van
vragen uit de raad en
van het college

Aandachtspunten

- Kort en bondig
formuleren

- Moties graag vooraf
voor technisch advies
ter lezing geven aan de
griffier

- De tekst van de wijziging
moet zodanig
geformuleerd zijn dat
deze direct kan worden
opgenomen in de
besluittekst

- Je voorstel kan direct aan
de raad voorgelegd
worden.
- Gebruikelijk wordt een
voorstel eerst ter advisering
aan de commissie voorgelegd

Wat wilt u?

Instrument

- Het college van B en W
machtigen om financiële
uitgaven te doen en
inkomsten te verwerven

Budgetrecht

- Hulp bij het verzamelen en
verwerken van informatie
- Informatie over het vinden
van financiële dekking voor
een voorstel of
amendement
- Hulp bij redactionele
vormgeving van voorstellen,
moties en amendementen.

Ambtelijke bijstand

- Inlichtingen verkrijgen
over het door het college
gevoerde bestuur

Inlichtingen

Raadsgriffie Heerhugowaard

Artikel 189
Gemeentewet

Art. 33, Gemeentewet
Verordening op de
Ambtelijke bijstand

Artikel 169 lid 3 en
180 Gemeentewet
Art. 5b RvO

Voorbereiding

Ter vergadering

Aandachtspunten

- Geeft het college kaders
mee met ruimte om te
kunnen ‘besturen’

N.v.t.

- Bedenk of de gestelde
doelen meetbaar te
maken zijn
(effectief/efficiënt)

- Indienen verzoek via de
griffier. Deze regelt via de
gemeentesecretaris
ambtelijke bijstand
- Moties en amendementen
m.b.v. een vast format
opstellen

- Niet ter vergadering
- Soms kan de griffier een
kort advies geven

- Moties en vooral
amendementen vooraf
voor technisch advies
ter lezing geven aan de
griffier
- Advisering vraagt de
nodige tijd, dus verzoek
om ambtelijke bijstand

- Verzoek indienen bij
college of burgemeester
- Afschrift sturen naar de
raad

- Beantwoording
mondeling of schriftelijk
in eerstvolgende raad

N.v.t.
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Wat wilt u?

Instrument

- Ondervraging van het
college van B en W over
politiek (zeer) gevoelige
onderwerpen.

Interpellatie

- Raadsonderzoek
naar door het college
gevoerde bestuur

Recht van
onderzoek

- Onderzoek naar gevoerde
Bestuur
- Is zwaarste onderzoeksinstrument van de raad
- O.a. recht om mensen
onder ede te horen

Raadsenquête

Raadsgriffie Heerhugowaard

Art. 155, tweede lid
Gemeentewet
Art. 54 RvO

Artikel 155a
Gemeentewet

Art. 155a
Gemeentewet

Voorbereiding

Ter vergadering

Aandachtspunten

- Schriftelijk indienen bij
de voorzitter
- Tenminste 48 uur van
tevoren
- De raad bepaalt of
interpellatie wordt
toegestaan

- Besluit over verzoek
eerstkomende
vergadering
- Interpellant licht toe en
stelt vragen

- Procedure vind je in
art. 54 Reglement van
Orde van de Raad
- Zwaarwegend
instrument

Een meerderheid van de
raad moet instemmen
met dit instrument

- De raad stelt een
onderzoekscommissie in.
- De raadstelt bij verordening
nadere regels, met daarin
ook de wijze van ambtelijke
bijstaand aan de commissie

- Is een zwaar politiek
middel
- Vraag wel om
beschikbaarstelling
van een voldoende
budget

- Voorstel vanuit de raad
- Raad stelt een onder
zoekscommissie in
- Deze cie. bestaat uit
tenminste 3 raadsleden
- Raad stel via een
verordening nadere
regels

- Vraagt gedegen voor
Bereiding
- Raad moet een onderzoeksbudget beschikbaar stellen

- Raad is geheel vrij in het
bepalen van de onderzoeksopdracht en de
uitvoering van de
enquête
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