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Geachte mevrouw Van Wier,
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. 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.
Antwoord:
Er worden doorgaans geen ‘extra werkuren’ aangevraagd voor de beantwoording van raadsvragen.
De beantwoording gebeurt in principe binnen de (regulier) beschikbare uren. Dat betekent dat de
tijd die wordt gestoken in de beantwoording van raadsvragen, niet meer beschikbaar is voor
andere, inhoudelijke werkzaamheden.
Vraag:
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.
Antwoord:
Nee, er wordt hiervoor geen extern bureau ingeschakeld. Raadsvragen worden in principe
beantwoord binnen de door de raad vastgestelde begroting en daarmee formatie. Met andere
woorden: raadsvragen worden beantwoord met inzet van de in de lijnorganisatie dan wel de
projectorganisatie beschikbare uren. De aan de beantwoording van raadsvragen bestede uren
kunnen niet ingezet worden voor andere (inhoudelijke) werkzaamheden.
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