
INTERPELLATIE  
 
Wat is een interpellatie? 
Een interpellatie is een uitgebreidere vorm van een mondelinge vraag (rondvraag) in de 
raadsvergadering. Elk lid van de raad mag de raad vragen of hij/zij het college of 
burgemeester mag bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Een 
interpellatie betreft meestal een politiek gevoelige gebeurtenis of actualiteit. Een interpellatie 
is een zwaarder instrument dan het stellen van mondelinge vragen. Het is een verzoek om 
inlichtingen aan het college of de burgemeester. Een interpellatie wordt als een apart 
agendapunt behandeld tijdens een raadsvergadering. Het doel van een interpellatie kan een 
motie zijn waarin de raad zich over het onderwerp van de interpellatie uitspreekt. 
 
Wanneer een interpellatie? 
Het onderwerp van interpellatie kan spoedeisend zijn en de raadsvergadering kan dan het 
eerste geschikte moment zijn om het college of een collegelid daarover te bevragen. Het kan 
ook gaan om een zaak die niet spoedeisend is, maar wel zwaarwegend en als zodanig 
voorlopig niet op de raadsagenda staat. Een interpellatie kan worden voorafgegaan door 
mondelinge of schriftelijke vragen. Wanneer een raadslid niet tevreden is met de antwoorden 
daarop, kan hij/zij vervolgens kiezen voor een interpellatie als zwaarder instrument. Het feit 
dat de raad moet instemmen met de interpellatie onderstreept de zwaarte van het 
instrument. Het is niet zomaar iets dat aan de orde wordt gesteld; er is daadwerkelijk iets aan 
de hand (een ingewilligd verzoek om een interpellatie te houden heet ook wel een 
spoeddebat). Denk aan een schokkende maatschappelijke gebeurtenis of een wethouder die 
de raad mogelijk verkeerd heeft geïnformeerd. Meestal heeft het raadslid dat de interpellatie 
houdt al een concept-motie achter de hand om te proberen de interpellatie uit te laten 
monden in een uitspraak van de raad. 
  
Hoeveel steun is nodig om een interpellatie te mogen houden? 
De raad bepaalt zelf hoeveel steun er voor een interpellatieverzoek moet zijn. De 
Gemeentewet schrijft daarvoor geen regels. Veel gemeenteraden hebben in het Reglement 
van orde opgenomen dat een meerderheid het verzoek moet steunen, zo ook in Den Helder.  
 
Het Reglement van orde van de gemeenteraad bepaalt over de Interpellatie het volgende:  
 
Artikel 38 Reglement van orde (Interpellatie)  
 
1.  Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel 

van de voorzitter spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur voor de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. 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 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 wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe 
verlof geeft.  

 
 


