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wat wil ik
en welk(e) instrument(en) gebruik ik daarvoor?

ik wil
– Feitelijke informatie over stukken en procedures.
– Achtergrondinformatie.
– Inzage in documenten.

De
gereedschapskist
van een raadslid
⇢ INFORMATIEVE / TECHNISCHE VRAGEN ⇠
Artikel 155, eerste lid Gemeentewet

– V
 erduidelijking van aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college van B en W behoren.
– Verduidelijking van de besluiten die door het college van
B en W zijn genomen.

⇢ SCHRIFTELIJKE VRAGEN ⇠

– 
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 ⇠

Artikel 155, eerste lid Gemeentewet

Artikel 33, Gemeentewet

– 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.

⇢ MONDELINGE VRAGEN TIJDENS
COMMISSIE / RAAD ⇠

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

⇢ MOTIE ⇠

– G
 evoelens (inhoudelijk, procedureel, politiek) van de
raad laten uitspreken, waarbij het onderwerp niet op
de agenda staat.
– College / Raad daardoor aanzetten tot een handeling.

Artikel 155, eerste lid Gemeentewet

⇢ MOTIE ⇠
over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
(‘motie vreemd aan de orde van de dag’)

– W
 ijziging op een voorgesteld besluit, verordening, plan
en / of beleidsnota.

⇢ amendement ⇠

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

⇢ INITIATIEFVOORSTEL ⇠

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

– Onderzoek laten doen naar het uitgevoerde beleid van
het college van B en W.

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

Artikel 147 b Gemeentewet

Artikel 147 a Gemeentewet

⇢ INTERPELLATIE ⇠
Artikel 155, tweede lid Gemeentewet

⇢ RECHT VAN ONDERZOEK ⇠
Artikel 155 a - 155 f Gemeentewet

⇢ BUDGETRECHT ⇠
Artikel 189 Gemeentewet

