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MOTIE VAN HET RAADSLID V.A. SMIT INZAKE ACTIEVE EN PASSIEVE INFORMATIEPLICHT 
COLLEGE 
 
Voorgesteld 9 november 2006 
 
Nr. 2006- 15 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2006-50, agendapunt 3, tot het vaststellen van de 
programmabegroting 2007; 
 
gelet op het feit dat op grond van artikel 169 van de Gemeentewet: 
 

1. het college en elk van zijn leden afzonderlijk aan de raad verantwoording schuldig zijn 
over het door het college gevoerde bestuur; 

2. zij de raad alle inlichtingen geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 
heeft; 

3. zij de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen 
geven, tenzij de verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang; 

4. zij de raad vooraf inlichtingen geven over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld 
in artikel 160, eerste lid onder e. (privaatrechtelijke rechtshandelingen), f. 
(rechtsgedingen), g. (civiele verdediging) en h. (jaarmarkten en gewone marktdagen) 
indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben 
voor de gemeente, in welk geval het college geen besluit mag nemen dan nadat de raad 
in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen; 

 
overwegende dat: 

a. de controlefunctie van het algemeen vertegenwoordigend orgaan, in casu de raad, staat 
of valt met de kwaliteit van de informatie - tijdig én volledig - waarover hij beschikt; 

b. de controlerende functie de raad bij uitstek de mogelijkheid biedt om zijn centrale rol in het 
lokale politieke debat te profileren en hierdoor de belangstelling voor de politiek bij de 
burgers te herwinnen; 

 
van mening dat het wenselijk is dat  de raad expliciet kaders stelt waaraan de actieve en passieve 
informatieplicht van het college moet voldoen, 
 
wenst met het college van burgemeester en wethouders in overleg te treden, bij voorkeur in het 
presidium, om over dergelijke kaders te overleggen ten einde in de raadsvergadering van 24 mei 2007 
de kaders vast te stellen; 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
………………….. 
 
V.A. Smit (SGP) 
 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 28: Unaniem 
 
In vervolg op de raadsconferentie in Vught heeft het Presidium van 27 januari 2014 besloten dat deze 
motie is afgedaan. Is nogmaals bevestigd in brief 8337-BBO d.d. 5-3-14 in Cie Sw d.d. 13-3-14 
 


