
VRAGENKWARTIER  
 
Een andere mogelijkheid om vragen te stellen over actuele zaken is via het vragenkwartier 
van de raadsvergadering. 
 
Het gaat dan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het gaat om zaken waarvan 
de fracties vinden dat het belangrijk genoeg is om in de raadsvergadering aandacht aan te 
besteden. Actualiteit en spoedeisendheid moet in ieder geval een rol spelen.  
Voor het gehele vragenkwartier is standaard 15 minuten gereserveerd. Als er teveel vragen 
voor het vragenkwartier worden ingediend zal de voorzitter van de raad aan de hand van 
actualiteit en spoedeisendheid voorstellen welke vragen in het vragenkwartier worden 
behandeld. De overige vragen worden in een later stadium beantwoord. 
 
 
Artikel 40 Reglement van orde (Vragenkwartier)  
 
1. De raadsvergadering begint om 19.30 uur met het vragenkwartier, tenzij er bij de 

voorzitter geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan de agendacommissie 
bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter 
bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt. 

2. De vragen dienen actueel en spoedeisend te zijn en dienen kort en bondig te worden 
geformuleerd. Indien er naar de mening van de voorzitter te veel vragen voor het 
vragenkwartier zijn ingediend zal de raad op verzoek van de voorzitter aan de hand van 
de actualiteit en spoedeisendheid bepalen welke vragen in het vragenkwartier worden 
behandeld. De overige vragen worden in een later stadium schriftelijk beantwoord. 

3.  Het lid van de raad dat tijdens het vragenkwartier vragen wil stellen, meldt dit onder 
aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van het vragenkwartier bij 
de voorzitter. De voorzitter kan na overleg met de agendacommissie weigeren een 
onderwerp tijdens het vragenkwartier aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet 
voldoende nauwkeurig acht aangegeven of indien het onderwerp in de raadsvergadering 
op diezelfde dag aan de orde komt. 

4.  De voorzitter bepaalt de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen tijdens het 
vragenkwartier aan de orde worden gesteld. 

5.  De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college, 
voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad. 

6. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen 
aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. 

7.  Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller 
desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen. 

8.  Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij 
aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over 
hetzelfde onderwerp. 

9.  Tijdens het vragenkwartier kunnen geen moties worden ingediend en worden geen 
interrupties toegelaten. 

 
 
Indienen van vragen 
Insprekers melden dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de raadsgriffie, 
tel. 0223 678 105 of per e-mail: griffie@denhelder.nl. De raadsgriffie maakt een overzicht 
van alle binnengekomen vragen. 
 


