Beantwoording vragen van Ditiswijk over procedure en beantwoording schriftelijke vragen
gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Toelichting
Op zaterdag 3 april 2021 zijn er door Ditiswijk per mail vragen gesteld over de
beantwoordingstermijn van schriftelijke raadsvragen. Deze vragen zijn, samen met een helder
overzicht en taartdiagram die door Ditiswijk zijn samengesteld, als bijlage toegevoegd. Wij danken
Ditiswijk voor al het werk dat in deze weergave is gestopt. Langs deze weg gaan wij in op de vragen
en hopen wij dat dit voldoende duidelijkheid geeft op de werkwijze van de beantwoording van
schriftelijke vragen en de gestelde termijnen.
Impact van Corona crisis
Na de eerste lockdown in maart 2020 werd de focus van de ambtelijke organisatie vooral op de
crisisorganisatie gelegd. De meer reguliere taken, waaronder beantwoording van schriftelijke
raadsvragen werden in overleg met de gemeenteraad/raadsgriffie afgeschaald en de
beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen is met één week verruimd. Uitgangspunt was en is de
gestelde drie weken conform ons Reglement van Orde, maar de week extra is en zal in dit
aanhoudende Corona tijdperk vaker benut worden. In bijna alle gevallen van uitstel wordt de
vragensteller actief via de griffie geïnformeerd. Daar wordt verder geen register van bijgehouden,
alleen van het totaaloverzicht van vragen en antwoorden. Een enkele keer ‘glipt’ de
beantwoordingstermijn er tussendoor en dan is de vragensteller degene die aan de bel trekt.
Afgaande op de ervaringen van de afgelopen jaren, is er een verhouding van 80/20: in 80 procent van
de gevallen wordt pro actief richting de vragensteller gecommuniceerd dat de
beantwoordingstermijn niet gehaald wordt.
Termijn van drie weken, met mogelijkheid van week extra
De termijn van drie weken was en is nog steeds het uitgangspunt als het gaat om de beantwoording
van schriftelijke raadsvragen. Wel is deze termijn minder rigide op te vatten dan letterlijk in het
Reglement van Orde staat: schriftelijke vragen die bijvoorbeeld op vrijdag in week 1 worden
ingediend, tellen officieel mee dat dan in week 4 (en uiterlijk week 5) de beantwoording gereed moet
zijn. Echter, het daadwerkelijk beantwoorden en de concept beantwoording bestuurlijk afstemmen,
is vaak pas aan het begin van de week erna tot anderhalve week later mogelijk. Vervolgens stelt het
college de beantwoording in een collegevergadering vast en daarna komt het richting de griffie
(meestal eind van de week). Met de wekelijkse update van Raadsnet op vrijdag, gaat de
beantwoording dan mee. Zodra de beantwoording bij de griffie binnen is (dat is meestal een tot twee
dagen na de collegevergadering, waarbij de datum van de collegevergadering waarin de
beantwoording wordt vastgesteld/besproken als datum van beantwoording wordt gehanteerd),
wordt het als eerste aan de vragensteller gemaild. Daarna ontvangt de gehele raad de
beantwoording via de wekelijkse update van Raadsnet. Ook voor de pers (wij benutten de perslijst
die onze afdeling Communicatie beschikbaar heeft gesteld) en andere geïnteresseerden is de
beantwoording op de website te vinden. Jaren geleden is de afspraak met de pers gemaakt dat men
zelf via de gemeentelijke website de beantwoording kan raadplegen.
Gemeentewet en Reglement van Orde
Elke gemeenteraad in Nederland heeft een eigen Reglement van Orde (spelregels). De spelregels
over het stellen en beantwoorden van schriftelijke vragen zijn niet in de Gemeentewet vastgelegd.
Op onze website is de meest actuele versie van het Reglement van Orde te vinden:
https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/7949564/1.

Bijlage: vragen van Ditiswijk
Uit inventarisatie van de in 2020 schriftelijk gestelde raadsvragen blijkt volgens ons dat 56,3% van de
gestelde raadsvragen niet werden beantwoord binnen de voorgeschreven 3 weken. Wij hebben
vragen hierover:
1. In hoeveel gevallen zijn in 2020 de vragenstellers geïnformeerd dat hun vraag/vragen niet
binnen de gestelde termijn zouden worden beantwoord?
2. Hoeveel raadsvragen zijn volgens de gemeente niet conform de gestelde termijn in de
gemeentewet beantwoord?
3. Welke andere media dan ditiswijk.nl worden geïnformeerd op de wijze zoals in artikel 39 is
verwoord?
4. Wat is de reden dat antwoorden op vragen drie werkdagen na het beantwoorden door de
verantwoordelijk dossierhouder in het college op de website van de gemeente worden
geplaatst?
5. Waar is de meest actuele versie van de gemeentewet te raadplegen op een openbare bron
van de gemeente?
6. Zijn er veranderingen doorgevoerd binnen de gemeente zodat in 2021 meer raadsvragen
binnen de gestelde termijn worden beantwoord?

