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Onderwerp Verordening op de raadsenquête gemeente Schagen 2022
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad is het contoleren van het college. Hiertoe staan de raad 
diverse middelen ter beschikking zoals het stellen van mondelinge,  technische en politieke vragen (de zogenaamde 
artikel 43 vragen), het aannemen van moties, een interpellatiedebat, het inhuren van deskundigen, het raadplegen 
van de accountant etc. In Schagen ontbrak nog de mogelijkheid tot het houden van een raadsenquête. Dit is niet 
een vragenformulier dat rondgestuurd wordt maar een zwaar onderzoek vergelijkbaar met de parlementaire 
enquête op rijksniveau. Met het vaststellen van deze verordening geeft de gemeenteraad zichzelf de mogelijkheid 
om, indien nodig, een raadsenquête te houden.

Voorgesteld besluit

1. de verordening op de raadsenquête gemeente Schagen 2022 zoals weergegeven in bijlage 1 vast te stellen

Inleiding

In de raad van 11 mei 2021 kwam de Seniorenpartij Schagen met een motie tot het houden van een raadsenquête 
over de verkoop van de voormalige Sint Josefschool in Burgerbrug aan stichting Oldskoel. De meerderheid van de 
raad vond dit een te zwaar middel en besloot via een andere motie tot het opstellen van een feitenrelaas en dit 
door een onafhankelijk persoon te laten begeleiden.

Het houden van een raadsenquête had ook niet direct gekund omdat we hier nog geen verordening voor hadden. 
Deze hebben veel gemeenten nog niet. Hierbij speelt vaak de gedachte dat het een extra beslismoment is voor het 
inzetten van dit zware middel. In de voorliggende verordening is ook de mogelijkheid van een vooronderzoek 
opgenomen. Hiermee kan een uiteindelijk besluit tot het houden van een raadsenquête zorgvuldig worden 
voorbereid.

In de raad is de wens uitgesproken om voor de gemeente Schagen de raadsenquête via een verordening aan het 
controle-instrumentarium van de raad toe te voegen. Het presidium heeft dit opgepakt.

Beoogd effect

Snel te kunnen handelen wanneer de noodzaak tot het houden van een raadsenquête zich aandient
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Kader

De voorliggende verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Aan het model is de mogelijkheid 
van een vooronderzoek toegevoegd. Onder andere de gemeenten Grave en Amsterdam kennen ook deze 
mogelijkheid.

Argumentatie

De raadsenquête is een krachtig controlemiddel dat de wetgever aan de raad heeft gegeven. Met deze 
verordening laat de raad duidelijk aan het college merken goed op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid en, 
indien het college daar aanleiding toe geeft, deze ook zal inzetten.

Alternatieven

Het alternatief is de verordening nu niet vast te stellen maar pas op het moment wanneer de raad daadwerkelijk 
een raadsenquête wilt houden. 

Maatschappelijk draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak is pas aan de orde wanneer er daadwerkelijk een raadsenquête wordt gehouden. 
Per onderwerp zal het draagvlak verschillen.

Financiële consequenties

Zolang er geen raadsenquête wordt gehouden zijn er geen financiële gevolgen. Het noodzakelijke budget zal bij 
ieder raadsbesluit tot het houden van een raadsenquête aan de orde komen.

Communicatie

Na vaststelling wordt deze verordening op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Realisatie van het besluit

De verordening treedt op 1 januari 2022 in werking.

Bijlagen
1. Verordening raadsenquête gemeente Schagen 2022.docx
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Verordening op de raadsenquête gemeente Schagen 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Namens het Presidium,

gelet op het bepaalde in de artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet;

besluit

1. de verordening op de raadsenquête gemeente Schagen 2022 zoals weergegeven in bijlage 1 vast te stellen

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


