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De voorhangprocedure als bedoeld in artikel 169 lid 4 Gemeentewet is in 2002 ontstaan bij invoering 
van het gemeentelijk dualistisch bestuursmodel. Deze procedure is door de wetgever als 
“compensatie” aangemerkt als gevolg van het overgaan van een aantal bevoegdheden van 
gemeenteraad naar college van B&W.  

Eén van die bevoegdheden betreft het besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke 
overeenkomsten. Vóór 2002 was dit een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad kon daarbij 
besluiten om bepaalde categorieën overeenkomsten te delegeren naar het college. De raad bepaalde 
zelf wat wel en wat niet werd gedelegeerd. 

Vanaf 2002 is het college bevoegd tot het nemen van besluiten inzake het aangaan van 
overeenkomsten naar privaatrecht. Om de raad op dit vlak niet geheel met lege handen achter te 
laten is in artikel 169 lid 4 Gemeentewet vastgelegd dat de raad van het college: 

a. vooraf inlichtingen krijgt over o.a. voorgenomen besluiten inzake het aangaan van een 
privaatrechtelijke overeenkomst als de raad daarom verzoekt, 

b. de gelegenheid krijgt tot het ter kennis van het college brengen van wensen en bedenkingen 
met betrekking tot een voorgenomen besluit inzake het aangaan van een privaatrechtelijke 
overeenkomst als deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. 

Het is daarbij de raad die het laatste woord heeft over de vraag of een voorgenomen besluit al dan 
niet ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. De raad is immers het (Grondwettelijk) 
hoofd van de gemeente. Het ligt op de weg van het college om hierover goede en duidelijke 
afspraken met de raad te maken.  

Ook ligt het op de weg van het college om de raad al die informatie te geven die de raad in dit 
verband nodig heeft. Dit behoort tot de normale inlichtingenplicht zoals vastgelegd in artikel 169 lid 
1 t/m 3 Gemeentewet.  
Het college is daarbij gebonden aan de vraag om informatie vanuit de raad: als een raadslid om 
inlichtingen vraagt is het college verplicht die te geven, behoudens de (uitzonderlijke) situatie dat dit 
in strijd zou komen met het openbaar belang. De inlichtingen moeten aan alle raadsleden worden 
verstrekt. 
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