
Instrumentenwijzer raadsleden Leusden

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. 
Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de gemeenteraad over een aantal hulpmiddelen. 

Wat wil ik (raadslid) Welk instrument 
gebruik je dan?

Omschrijving en afspraken Is er een procedure?

Zelf een voorstel doen en 
besluit van de raad over een 
belangrijk onderwerk 
verkrijgen

INITIATIEF
VOORSTEL

- Raadslid gaat op stoel college zitten.
- Voorstel moet compleet zijn, dwz rijp voor 

besluitvorming, inclusief nota, bijlagen en evt. 
verordening.

- Raadslid moet zelf het voorstel schrijven met 
onderbouwing. Raadslid kan hiervoor gebruik maken 
van ambtenaren of externen

- Verordening raadswerk 2018 art. 31
-

- Schriftelijk indienen bij de voorzitter, via de 
griffie;

- College wordt in staat gesteld tot formuleren 
wensen en bedenkingen;

- Beraadslaging en besluitvorming in raad. 

Wijziging van een 
voorgenomen besluit of 
wijziging van in een 
conceptverordening

AMENDEMENT - Voorstel tot wijziging van een aanhangig ontwerp-
besluit. 

- Voorstel tot wijziging tijdig naar griffie sturen. 
- Griffie zet in format en toetst.
- Verordening raadswerk 2018 art. 29

- Veelal worden amendementen reeds 
aangekondigd in de informatieronde. 

- Schriftelijk indienen (format) met handtekening 
van de indieners. 

- Behandeling vindt gelijktijdig plaats met de 
beraadslaging. 

- Stemming over amendement vindt plaats 
voordat het voorstel

- Intrekken kan totdat besluitvorming daarover 
door de raad is afgerond.

-
Raad wens of gevoelens laten 
uitspreken / college of raad 
aanzetten tot handeling / 
oproep aan college

MOTIE - Heeft betrekking op agendapunt.
- Tekstvoorstel (tijdig) naar griffie sturen.
- Griffie zet in format en toetst. 
- Behandeling vindt gelijktijdig plaats met de 

beraadslaging. 
- Stemming over moties vindt plaats na besluitvorming 

over het voorstel, tenzij raad anders wenst. 
- Verordening raadswerk 2018 art. 30

- Veelal worden moties reeds aangekondigd in 
de informatieronde.

- Schriftelijk indienen (format) met handtekening 
van de indieners.

- Intrekken kan totdat besluitvorming daarover 
door de raad is afgerond. 

- Griffie houdt lijst met openstaande moties bij. 

Raad wens of gevoelens laten 
uitspreken over een actueel 
onderwerp en college/raad 
aanzetten tot handeling

MOTIE vreemd aan 
de agenda

- Onderwerp staat niet op de agenda
- Griffie zet in format en toetst. 
- Verordening raadswerk 2018 art. 30

- Motie vreemd (format) wordt toegevoegd als 
laatste bespreekpunt aan de agenda. 

- Schriftelijk indienen met handtekening van de 
indieners.

- Intrekken kan totdat besluitvorming daarover 
door de raad is afgerond.



Instrumentenwijzer raadsleden Leusden

Ondervraging van college of 
collegelid

INTERPELLATIE - Zwaarwegend instrument
- Politiek gevoelig onderwerp aan de orde stellen, dat 

niet op de agenda staat. 
- Vragen zijn vooraf bekend en worden middels format 

via de griffie bij de voorzitter ingediend. 
- Verordening raadswerk 2018 art. 33

- Schriftelijk verzoek (format)
- Voorzitter informeert raad en college over de 

inhoud van het verzoek. 

Verduidelijking van feiten of 
vragen om waardeoordeel 
van college

SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN

- De raad kan schriftelijke vragen stellen aan het 
college ter verduidelijking van feiten of voor een 
waardeoordeel van de burgemeester en/of college.

- Het onderwerp van de vragen moet binnen 
bevoegdheden van het gemeentebestuur vallen. 
Belangrijk om heldere, korte vragen te formuleren. 

- Verordening raadswerk 2018 art. 34 

- Schriftelijk indienen bij voorzitter van de raad 
via de griffie; aanduiden of schriftelijke of 
mondelinge afdoening is gewenst. 

- De vragen worden zo  spoedig mogelijk en in 
ieder geval binnen 30 dagen afgedaan. 

- Griffie houdt lijst openstaande schriftelijke 
vragen bij. 

Feitelijke informatie over 
stukken / besluiten van 
college

VRAGEN BIJ 
AMBTENAREN /
INLICHTINGEN

- Alleen feiten, geen opvattingen in de vragen. 
- Eenvoudig en in korte tijd te beantwoorden.
- Verordening raadswerk 2018 art. 36

- Telefonisch of mondeling rechtstreeks tot 
ambtenaar, kan via griffie.

Onderwerpen laten uitzoeken 
en verzamelen of hulp bij   
voorbereiding een van de 
raadsinstrumenten

AMBTELIJKE 
BIJSTAND

- Bij het opstellen van moties, amendementen, 
initiatiefvoorstel of een ander instrument kunnen 
raadsleden een verzoek om ambtelijke bijstand 
indienen.

- Ambtenaren opereren in dit geval onder 
verantwoordelijkheid van de raad, niet van college.  

- Schriftelijk aanvragen bij de griffier.
- Griffier deelt inhoud met raad en college.
- Afdoening bnnen 7 dagen. 

Vraag stellen bij de 
raadsvergadering

ACTUALITEITEN - Wijzen op van belang geachte actualiteiten en 
ontwikkelingen

- Bij aanvang inventariseert voorzitter wie een 
actualiteit wil aandragen.

- Voorzitter bepaalt volgorde. 
Expliciete uitspraak 
ontlokken van college 

TOEZEGGING Een toezegging is een toezegging als er  
“toezegging” wordt gezegd.

- Toezegging ontlokken van een collegelid kan 
tijdens Informatieronde en raadsvergadering. 

- Een goede toezegging heeft heldere 
doelomschrijving en planningstermijn. 

- Voorzitter herhaalt de toezegging.
- Griffie houdt lijst toezeggingen bij. 
- Presidium bewaakt lijst toezeggingen. 
- Raad is zelf verantwoordelijk voor  afdoening. 

Invloed op afstand WENSEN EN 
BEDENKINGEN

Het college legt een conceptbesluit voor aan de raad met 
vermelding van uiterste termijn voor reactie (=zienswijze). 

- Hiervan is sprake bij behandeling van 
jaarstukken, kaderbrief en begroting van 
gemeenschappelijke regelingen. 

- De raad kan de voorgestelde zienswijze 
amenderen.

Overige instrumenten VERKENNING / RAADS-ONDERZOEK / STARTNOTITIE


