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Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college en burgemeester  
 

Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester  ingevolge artikel 35 van het 
Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 

 

Naam indiener: Jan Horssels v
ra

g
e

n
 a

rt.  3
5
 

Fractie:                           

     
 

 
 
 

Postadres: St.Jansstraat 53 6431 ND Hoensbroek 

Datum: 31-03-2015 

Onderwerp: Project Baanbrekend werk afdeling Stadsinformanten. 

Vraag/vragen:   1 
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Wie komen er in  aanmerking voor de functie van Stadsinformant? 
 
Houd U bij de selectie er rekening mee of zij van onbesproken gedrag zijn? 
 
Zo nee,waarom niet? 
Zo ja, op welke wijze worden deze personen gescreend? 
 
Houd U bij de selectie van deze personen er rekening mee of zij representatief 
zijn? 
 
Zo nee,waarom niet? 
 
Hebben deze mensen een opleiding genoten tot Stadsinformant? 
 
Zo nee,waarom niet? 
Zo ja, welke? 
 
Zijn er van buiten het Gemeentelijk apparaat persoon/personen ingehuurd om 
een cursus te geven aan een klein groepje Stadsinformanten? 
 
Zo ja,waarom? 
Wat waren de kosten daar van? 
 
Heeft deze cursus opgeleverd wat U voor ogen had? 
 
Zo ja, welke? 
Zo nee, waarom niet? 
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Er is gekozen voor een uitwisseling tussen de afdelingen Hoensbroek en 
Heerlen? 
 
Met  welke bedoeling heeft U dat gedaan? 
Wordt dit met de desbetreffende personen geevalueerd? 
Zo nee,waarom niet? 
Welk bedrag is er gemoeit met deze uitwisseling, b.v. van 4 O.V.kaarten? 
 
 
Waaruit bestaan de werkzaamheden van de Stadsinformanten? 
 
Hoeveel uren moeten zij beschibaar zijn? 
En betreft dat iedereen 
Zo nee, waarom niet? 
 
Hoelang blijven de Stadsinformanten met een uitkering in het project 
Baanbrekend werk? 
 
Zijn alle Stadsinformanten als deze de straat op gaan voorzien van gemeentelijke 
werkleding zodat zij herkenbaar zijn? 
 
Zo nee, waarom niet? 
 
Wat wil de gemeente bereiken met deze stadsinformanten? 
 
Bent U het met Partij Hoensbroeks Belang eens dat de Stadsinformanten het 
visite kaartje van de Gemeente Heerlen zijn? 
 
Zo nee, waarom niet? 
 
Bent U het met Partij Hoensbroeks Belang eens dat de deelnemers aan het 
project Baanbrekend werk verantwoordelijk werk verichten en van onbesproken 
gedrag moeten zijn,ook de mensen die werkzaam zijn binnen het Gemeentelijk 
apparaat? 
 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, bent u er zeker van dat zij van onbesproken gedrag zijn? 
 

Toelichting  
Binnen de Gemeente Heerlen zijn Stadsinformanten werkzaam. 
Deze zijn op twee plaatsen gestationeerd. 
Zes personen aan de Paludestraat in Hoensbroek en zestien personen aan de 
Stationsstraat in Heerlen. 
Al deze Stadsinformanten zijn een onderdeel van het project baanbrekend werk 
en hebben mvr. Kunkels als  consulent en worden aangestuurd door de heren          
Paas in Hoensbroek en dhr Bonnie te Heerlen. 
 
Partij Hoensbroeks Belang heeft hieromtrent vragen over . 
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Toelichting op formulier 
 
Het vragenrecht geregeld in artikel 155 Gemeentewet: “Een lid van de raad kan het college of de burgemeester 
mondeling of schriftelijk vragen stellen.”  
Voor de schriftelijke vragen aan het college is dit verder uitgewerkt in artikel 35 van het reglement van orde voor de 
raad. Daarin is sinds oktober 2012 ook voor fractiemedewerkers deze mogelijkheid opgenomen.   
 
Indienen bij griffie@heerlen.nl:  volgens artikel 35 worden de vragen bij de voorzitter van de raad ingediend. Die functie 
wordt door de griffie vervuld. Fractiemedewerkers  dienen het formulier in door tussenkomst van hun fractievoorzitter 
 
Naam indiener: uiteraard uw eigen naam; zijn er meer indieners, dan kunnen deze ook hier vermeld worden 
 
Fractie: vermelding is van belang voor registratie in Doc Man. De rubriek is ook opgenomen omdat in de praktijk veel 
vragenstellers er aan hechten hun fractie te vermelden    
 
Postadres: vragenstellers kunnen uiteraard eigen adres gebruiken, maar ook bijvoorbeeld fractie-adres invullen. In ieder 
geval moet duidelijk zijn aan welk adres het antwoord moet worden verstuurd. 
 
Tekst Artikel 35  
Schriftelijke vragen 
 
1. Ieder lid kan aan het college of de burgemeester schriftelijke vragen stellen. De vragen worden kort en duidelijk 

geformuleerd en kunnen van een toelichting worden voorzien.  
2. De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig 

mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht. 
3. De beantwoording vindt schriftelijk plaats, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de 

vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het 
verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn 
aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4. De antwoorden worden door het college aan de leden van de raad medegedeeld. 
5. De vragen en antwoorden worden vermeld op de lijst ingekomen stukken als bedoeld in artikel 16. 
6. Indien aan vragensteller binnen 30 dagen na binnenkomst van de vragen geen antwoord is gegeven, kan hij 

kiezen voor mondelinge beantwoording in de eerstvolgende reguliere raadsvergadering door tijdige melding bij 
de voorzitter van de raad.  

7. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende reguliere raadsvergadering en bij 
mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college 
gegeven antwoord, indien tenminste 8 leden van de raad daarmee instemmen. 

8. a. Het bepaalde onder de leden 1 t/m 5 geldt ook voor de fractiemedewerkers met dien verstande dat 
schriftelijke vragen van fractiemedewerkers worden ingediend door tussenkomst van de fractievoorzitter.   

 b. Onder “vragensteller” in de leden 6 en 7 wordt ook begrepen de fractievoorzitter van de partij waarvan de 
fractiemedewerker vragen heeft gesteld als bedoeld onder lid 1. 

 
Toelichting 

 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad en de fractiemedewerkers het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is 
primair van informatieve strekking. 
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In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen over het 
antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven. Voor fractiemedewerkers is het de fractievoorzitter die 
nadere inlichtingen kan vragen.   
Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot een besluit van de raad moet leiden, kan 
hij het recht van initiatief of het interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen.  
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