Wetgeving en verordening over raadsenquete
Gemeentewet, artikelen 155 a t/m f
LINK
Artikel 155a
2. Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het onderwerp van
onderzoek alsmede een toelichting. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek door de raad
worden gewijzigd.
8. Alvorens de raad besluit tot een onderzoek, stelt hij bij verordening nadere regels met betrekking
tot deze onderzoeken. In elk geval worden daarin regels opgenomen over de wijze waarop ambtelijke
bijstand wordt verleend aan de commissie.

Verordening regelende het onderzoek door de raad Bloemendaal 2003
LINK
Artikel 1
De gemeenteraad kan op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek naar het door het
college of de burgemeester gevoerde bestuur instellen. De raad bepaalt het type onderzoek:
a. Onderzoek op basis van de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening, met uitsluiting van
artikelen 5 tot en met 11 van deze verordening (onderzoek).
b. Onderzoek op basis van de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening, met verlening door de
raad aan de commissie van de bevoegdheid om tijdens dit onderzoek de artikelen 5 tot en met 11
van deze verordening eveneens te gebruiken (onderzoek, met enquêterecht).
c. Onderzoek op basis van de artikelen 2 tot en met 11 van deze verordening (enquête).
Artikel 2
1. Het besluit tot het instellen van een onderzoek bevat een omschrijving van het onderwerp van
onderzoek alsmede een toelichting. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek, al dan niet op
verzoek van de commissie die het onderzoek verricht, door de gemeenteraad worden gewijzigd.
2. De uitvoering van dit besluit wordt opgedragen aan hetzij een reeds door de gemeenteraad
ingestelde commissie, hetzij aan een daartoe voor dit onderzoek in te stellen tijdelijke commissie.
3. De door de raad voor het onderzoek ingestelde tijdelijke commissie bestaat uit zeven raadsleden.
Toelichting
Artikel 155a van de Gemeentewet bepaalt dat de raad bij verordening nadere regels met betrekking
tot onderzoek door de raad stelt, alvorens de raad besluit tot een enquête conform artikelen 155a tot
en met 155f van de Gemeentewet. Ook als onderzoek door de raad niet op deze wetsartikelen stoelt,
zijn er nadere regels te stellen. De raad maakt de keuze tussen een lichte variant, een zware variant of
tussenvorm alvorens het onderzoek start.
Zie bijlage voor volledige informatie

