Hebt u werkelijk niets te vragen aan de gemeenteraad…?
De verkiezingen van de gemeenteraad waren in maart 2018. De raadsleden zitten goed en wel in het
zadel.
Inwoners hebben al lang de mogelijkheid om “vragen te stellen” aan hun lokale volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad, of om ergens aandacht voor te vragen.
Hiervoor kent elke vergadering van de commissie Inwoners of Ruimte het agendapunt: Vragenronde
voor burgers”.
In de praktijk wordt er echter niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarom nog eens kort wat uitleg,
want je zou toch denken dat …..!
Doel
De Vragenronde is een vast agendapunt in elke vergadering van elke commissie. Die vergaderingen
worden meestal op dinsdag gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.
Doel van de Vragenronde is om inwoners dichter bij raadsleden/commissieleden te brengen; inwoners
een platform te bieden. Daardoor kan men ergens aandacht voor vragen of kan men simpelweg een
vraag stellen aan “de politiek”. Zoiets als: “Daar zou de gemeenteraad eens iets aan moeten doen”
(bijvoorbeeld beleid maken).
Waarvoor?
Dit Vragenrecht om ergens aandacht voor te vragen bestaat juist voor onderwerpen NIET op de
agenda van zo’n commissie staan. Het onderwerp hoeft dus niet actueel te zijn. Dat mag wel.
Voor onderwerpen die wél op de commissieagenda staan, is er immers al een inspreekrecht voor
burgers.
De raad bestuurt op hoofdlijnen, gaat over de gemeentelijke financiën en controleert het college bij de
uitvoering van haar taken. Een vraag aan de raad moet dus niet over de spreekwoordelijke “losse
stoeptegel” gaan. Enkele onderwerpen zijn uitgezonderd voor het Vragenronde voor burgers, b.v.
besluiten waartegen bezwaar/beroep open staat of benoemingen van personen.
En dan?
De commissie kan u verduidelijkende vragen stellen. Enkele weken daarna bespreekt een Agendacommissie hoe de raad met het onderwerp verder kan gaan, b.v. na enige voorbereiding in de raad
een discussie voeren over het onderwerp.
De raadsgriffier kan u verdere informatie geven: dhr. H. van Berkel, tel. 0497-650040 of via de mail:
h.vanberkel@reuseldemierden.nl

