
OVERIGE INSTRUMENTEN VAN DE RAAD 
 
 
TOEZEGGINGEN in raad- en commissies 
 
In raads- en commissievergaderingen kunnen door de portefeuillehouders toezeggingen 
worden gedaan. Deze toezeggingen moeten worden geregistreerd en bewaakt op de 
uitvoering.  
In het Presidium wordt een lijst met de voortgang van de afhandeling van toezeggingen, 
moties en schriftelijke vragen voorgelegd. 
 
 
ACTUELE VRAGEN IN RAADSCOMMISSIE 
 
Raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het 
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. 
Op de agenda van de vergaderingen van de raadscommissies staat geen standaard 
agendapunt waarbij commissieleden in de gelegenheid zijn om actuele vragen te stellen.  
Naar aanleiding van signalen vanuit de raadscommissies om actuele vragen te kunnen 
stellen heeft de agendacommissie besloten actuele vragen in de raadscommissies toe te 
staan. De vraag wordt behandeld aan het eind van de vergadering. 
De actuele vragenronde duurt in totaal niet langer dan 15 minuten. 
Als de discussie dreigt uit te lopen, kan ervoor worden gekozen het onderwerp te agenderen 
voor een volgende commissievergadering.  
 
 
REFERENDUM 
 
Op grond van de huidige bepalingen in de Grondwet en de Gemeentewet hebben 
gemeenten de mogelijkheid tot het houden van een raadgevend of raadplegend referendum 
over een te nemen of genomen besluit. De raad heeft op 19 maart 2012 een 
Referendumverordening vastgesteld (RB12.0080). 
 
 
RAADSENQUETE 

Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid van de gemeenteraad 
hiermee instemt. Voor het uitvoeren van de raadsenquête stelt de raad een 
onderzoekscommissie in: de enquêtecommissie. Deze commissie bestaat uitsluitend uit 
leden van de gemeenteraad en doet onderzoek naar het functioneren van het 
gemeentebestuur over een bepaald onderwerp. 

De enquêtecommissie kan getuigen en deskundigen horen. Zonodig gebeurt dat onder ede. 
Het horen gebeurt in een openbare zitting van de commissie. De enquêtecommissie kan 
echter ook om gewichtige redenen besluiten een verhoor of een gedeelte daarvan niet in het 
openbaar af te nemen. 

Zie ook Gemeentewet art. 155 - 155a - 155f 


