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Raadsvragen over het stellen van 
schriftelijke vragen 

3198867  2 maart 2021 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Per brief van 9 februari 2021 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het stellen van schriftelijke 

vragen door leden van de raad. 
 

Voordat wij hieronder ingaan op uw vragen merken wij allereerst op dat u schriftelijke vragen stelt 
naar aanleiding van brief van een raadslid aan de diverse raadsfractie en afgescheiden raadleden, 

waarover wij kennis hebben genomen via een artikel in een lokale krant. Daaruit maken wij op dat 
een raadslid een discussie heeft willen starten in en met de raad over de – in zijn ogen – veelheid 

van schriftelijke vragen die momenteel vanuit de raad aan het college worden gesteld. Het college 
maakt geen onderdeel uit van die discussie. Desondanks gaan wij hieronder, zonder inhoudelijke 

kennis van de brief, in op uw vragen. 
 

Vraag 
1. Vindt het college ook dat er teveel vragen worden gesteld door de raadsleden van de 

bovenbedoelde fracties en zo ja dat die zich beter kunnen inhouden met het stellen van 
schriftelijke vragen? Zo nee, hoe kijkt het college dan tegen deze oproep aan?  

 
Antwoord 

De raad heeft het recht om aan het college mondeling of schriftelijk vragen te stellen, voor zover 
het om de eigen bevoegdheden van het college of de burgemeester gaat. De raad bepaalt zelf hoe 

het vragenrecht verder wordt uitgewerkt en heeft daarover afspraken vastgelegd in het reglement 
van orde voor de raadsvergaderingen. Het college stuurt op tijdige beantwoording van alle 

raadsvragen. 
 

Vraag 
2. Vind het college ook dat ambtenaren in deze coronatijd beter via de telefoon belast kunnen 

worden dan schriftelijk? Zo ja, dan graag uitleg hierover waarom?  
 

Antwoord 
Het verwerken en beantwoorden van raadsvragen is arbeidsintensief. Voor feitelijke vragen is het 

goed mogelijk en tijdbesparend deze mondeling te stellen aan medewerkers van de gemeente. 
Politieke vragen dienen naar ons oordeel per definitie via het college te worden beantwoord. 

 
Vraag 

3. Handelt raadslid Wiertsema van PH zelfstandig of doet hij dat namens het college of zijn 
wethouder in het college?  

 
Antwoord 
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Het college heeft vooraf geen weet gehad van de door het raadslid geëntameerde discussie binnen 
de raad. 

 
 

Vraag 
4. Is de burgemeester, als voorzitter van de raad, het met ondergetekende eens, dat het 

voorliggende schrijven van raadslid Wiertsema o.a. de informatieplicht/zorgplicht richting 
raadsleden kan frustreren? Vindt de burgemeester het niet zijn taak dat de fractievoorzitter 

van een collegepartij (PH) regie gaat voeren over hoe raadsleden de democratie dienen te 
controleren? Graag uw reactie hierop. 

 
Antwoord 

De bedoelde brief is niet aan het college gezonden, deze is immers gericht aan (de 
fractievoorzitters, enkele specifieke leden en de voorzitter van) de raad. Het in eerste aanleg niet 

aan het college om vragen te beantwoorden die aan de burgemeester in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de raad worden gesteld. Het gesprek daarover hoort naar ons oordeel in eerste 

instantie plaats te vinden in en tussen de raad. Wij hechten er aan hieraan toe te voegen dat door 
verzending van de brief van het raadslid op geen enkele wijze sprake is van enige wijziging in de 

mogelijkheden die raadsleden hebben in hun informatiepositie ten opzichte van het college en de 
burgemeester. Het college en de burgemeester (met eigen taken en bevoegdheden) blijven net zo 

als voorheen de mondelinge en schriftelijke vragen vanuit de raad beantwoorden, conform het 
reglement van orde van de raad. Als voorzitter draagt de burgemeester zorg voor de orde tijdens 

de vergadering van de raad en geeft hij uitvoering aan dat reglement van orde van de raad. Vanuit 
die rol zal de burgemeester er uiteraard zorg voor dragen dat de discussie in de raad over de 

inhoud van de bewuste brief ordentelijk en voor alle raadsleden transparant verloopt.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


