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Datum: 8 juni 2016 

Aan: Presidium van de gemeenteraad van Den Helder, Griffie,  
Van: M. Versteeg, Griffie 

Onderwerp: Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 
 
 
De raad heeft de mogelijkheid schriftelijke vragen te stellen aan het college. Deze bevoegdheid vloeit voort 
uit artikel 155 van de gemeentewet en is verder uitgewerkt in artikel 36 van het reglement van orde. 
 
Artikel 36 lid 3 reglement van orde: 
“Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de 
vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het 
verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, 
waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden.” 
 
De heer Wouters (Behoorlijk Bestuur) heeft tijdens het vragenkwartier in de gemeenteraadsvergadering op 
23 mei jl. vragen gesteld over de situatie dat vragen door het college van b&w niet binnen de termijn van 
30 dagen zijn beantwoord.1 Diverse raadsleden hadden hierover bij de raadsgriffie eveneens 
geïnformeerd.  
De heer Wouters heeft voorgesteld om in het vervolg de openstaande schriftelijke vragen als vast 
agendapunt in het presidium aan de orde te brengen. De voorzitter heeft aangegeven dat het inderdaad 
goed is te kijken wat onderweg is en hoe het proces loopt. 
 
Bij het nakomen van toezeggingen en uitvoeren van moties is eenzelfde situatie geconstateerd. In het 
verleden is een werkwijze afgesproken waarbij een overzicht van moties en toezeggingen met daarin de 
voortgang van afhandeling, door het college aan de raadscommissies wordt aangeboden. Deze manier 
van werken heeft de afgelopen tijd echter te weinig vorm en inhoud gekregen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld  
In iedere vergadering van het presidium een overzicht van het college van b&w met de stand van zaken 
van openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde moties en toezeggingen te bespreken. 
 
 
 

                                                      
1 . De gemeenteraad dient gemotiveerd in kennis te worden gesteld van het afwijken van deze termijn en binnen welke termijn 
beantwoording zal plaatsvinden.  


