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de leden van de raad
het college
12 februari 2019
beantwoording vragen ex artikel 43 RvO 2012-2018
ter kennisname/ter informatie
informatie (algemeen)
openbaar

Aanleiding
De afgelopen jaren zijn er over veel verschillende onderwerpen vragen aan ons gesteld op grond van
artikel 43 (voorheen artikel 61) van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad. Deze vragen kennen een beantwoordingstermijn van maximaal
30 dagen. Deze termijn kan worden verlengd, wanneer er meer tijd nodig is voor de beantwoording.
Op ons verzoek is op basis van de beschikbare data een analyse uitgevoerd van de termijnen van
beantwoording van deze schriftelijke vragen en daarover informeren wij u hierna.
Informatie
In het onderzoek is de beantwoordingstermijn van alle bovengenoemde vragen geanalyseerd over de
periode 2012-2018. Het ging in deze periode om in totaal 205 vragen.
De onderstaande grafiek laat een beeld zien van de gemiddelde beantwoordingstermijn. Deze varieert
tussen de 23 en 27 dagen, met een uitschieter in 2014 naar 50 dagen. De oorzaak van deze
uitschieter waren twee vragen over de verkeerssituatie in de Eindstraat in Drunen. Hiervoor diende
eerst een verkeersbesluit te worden genomen.

De gepresenteerde gegevens laten zien dat de gemiddelde beantwoordingstermijn binnen de duur
van 30 dagen blijft. In de afgelopen zeven jaar werd er in 30 gevallen een wachtbrief geschreven met
de mededeling dat de beantwoording meer tijd kostte dan de beoogde 30 dagen. In diezelfde periode
waren er slechts acht brieven met vragen die de (verlengde) beantwoordingstermijn hebben

overschreden. De mogelijkheid van een wachtbrief is onderdeel van het beantwoordingsproces en is
opgenomen in het Reglement van Orde. Nadere analyse leert dat het sturen van een wachtbrief met
name speelt rond de kerstperiode en de zomervakanties (76%).
In de geanalyseerde periode werd zes keer verzocht om een mondelinge beantwoording tijdens een
raadsvergadering.
Tot slot is gekeken in welk tijdsinterval de meeste vragen zijn beantwoord. Dit levert het onderstaande
plaatje op.

Hieruit blijkt dat de meeste vragen worden beantwoord tijdens de derde periode van tien dagen en de
minste in de eerste periode van tien dagen. De oorzaak van deze laatste groep (eerste periode van
tien dagen) is dat het voorstel voor beantwoording een week voor de daadwerkelijke behandeling in
ons college moet worden aangeleverd. Momenteel wordt bekeken of deze termijn kan worden verkort,
zodat de beantwoording sneller kan.

