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agendering niet beantwoorde art 38 vragen in commissie 

Geachte commissieleden, 
In de commissie bestuur van 12 september is bij het onderwerp "evaluatie 
vergaderstelser afgesproken dat het presidium kijkt naar het idee van de heer Van 
Driel om, geïnspireerd door Den Haag, art 38 vragen automatisch in een commissie 
te agenderen, als het college die vragen niet binnen de termijn heeft beantwoord. 
De gedachte hierachter is ongetwijfeld dat de Haagse regeling tijdige 
beantwoording stimuleert en voorkomt dat een onderwerp te lang blijft liggen. 

Hierbij de regeling uit ons Reglement van orde en die van Den Haag. 

Art 38 vragen Haarlem 
Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 
dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet 
binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het college de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen 
beantwoording zal plaatsvinden. 

Schriftelijke vragen Den Haag 
De vragen worden schriftelijk aan de gehele gemeenteraad beantwoord binnen vier 
weken na de datum, waarop zij zijn ingekomen. Indien de beantwoording niet 
binnen deze termijn kan plaatsvinden, wordt daarvan onder mededeling van de 
redenen aan de raad kennis gegeven. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk in 
overleg tussen de voorzitter en de vragensteller(s) een nieuwe termijn bepaald, 
waarbinnen beantwoording plaatsvindt. Indien ook deze termijn wordt 
overschreden, worden de vragen beschouwd als vragen te stellen op grond van 
artikel 3 (mandelingen vragen vragenuurtje, BN). De voorzitter stelt de vragen aan 
de orde in de eerstvolgende vergadering van de raad die na de datum van 
overschrijding wordt gehouden. 



Haarlem 

Vraag aan de commissie Bestuur: 
Verwacht u een positief effect van een regeling a la Den Haag; 

- Als dat het geval, dan stelt het presidium voor om onbeantwoorde art 38-
vragen standaard te agenderen in de desbetreffende commissievergadering, 
twee maanden (één maand + verlenging) na de indiening van de vragen; 
Presidium stelt tevens voor om dit nu niet te regelen in het RvO, maar 
gewoon te gaan doen en te bezien hoe het werkt. 

Iet Meadëlijke groet, 
is het raadsprêsidium, 
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