
 

 
 
Onderwerp: Schriftelijke vraag over het indienen van schriftelijke vragen. 
Hengelo. 09-02-2021 
 
In een onlangs verschenen krantenartikel, wil een partij de democratische rechten en 
normale politieke werkwijzen ter discussie stellen, door druk te leggen op de mogelijkheid 
om schriftelijke vragen te stellen als Raad. Hier een kil getal aan koppelen en het alleen 
hebben over de kosten is banaal, verontrustend en toont weinig zelfreflectie.  
 
Een simpel onderzoek in het verleden geeft weer dat deze partij (toen als oppositiepartij), 
van 2010 tot en met 2018, 250 schriftelijke vragen heeft gesteld. Vanaf het moment dat zij in 
het college zaten (vanaf 1 april 2018), is dit gezakt naar slechts 14 schriftelijke vragen tot op 
heden. Blijkbaar is de behoefte voor deze partij om haar controlerende taak uit te voeren 
afgenomen. Dat geldt niet voor andere politieke partijen, waar Lokaal Hengelo er een van is. 
Ieder argument of uiting om deze controlerende taak onder druk te zetten is een directe 
ondermijning van de lokale democratie. Ook worden inwoners/stemmers hierdoor op het 
verkeerde been gezet. 
 
De gemeenteraad heeft 4 instrumenten om zijn controlerende taak uit te kunnen voeren: 
1.Mondelinge vragen 
2.Schriftelijke vragen 
3.Interpellatie debat 
4.Raadsonderzoek of -enquête 
 
Schriftelijke vragen zijn noodzakelijk om enerzijds onderwerpen te verduidelijken en 
anderzijds aan de kaak te stellen. De vragen en bijbehorende antwoorden worden altijd 
gepubliceerd op de gemeentewebsite en geven dan ook de noodzakelijke transparantie 
richting inwoners. Hier een prijskaartje (per ingezonden vraag) aan hangen en continu ter 
discussie stellen is opmerkelijk te noemen.  
 
Hierbij onze vragen: 

1. Om een schriftelijke vraag te beantwoorden, wordt er door een ambtenaar extra 
werkuren aangevraagd? Zo ja, hoeveel. Zo nee, dan worden er ook geen extra 
kosten voor gemaakt. 

2. Om een schriftelijke vraag te beantwoorden, wordt er hiervoor een extern bureau 
ingeschakeld? Zo ja waarom? Zo nee, dan worden er ook geen extra kosten voor 
gemaakt. 
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