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1. Voorstel
 Vaststellen van de “Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Midden-Groningen 2019”
2. Inleiding
Na de herindeling is een project van harmonisatie van verordeningen opgestart. Gebleken is dat de
gemeente Midden-Groningen geen verordening op het onderzoeksrecht conform artikel 155
Gemeentewet heeft. De fractievoorzitters hebben in hun overleg van 18 april 2019 aangegeven dat
zij het wenselijk vinden dat de gemeente over deze verordening beschikt. De Gemeentewet geeft
in artikel 155 de mogelijkheid aan de gemeenteraad een verordening op te stellen waarin regels
worden opgesteld ten aanzien van het recht op onderzoek en de instelling van een commissie die
het onderzoek uitvoert.
3. Publiekssamenvatting
Een belangrijk controle-instrument van de raad is het recht van onderzoek (enquête). Het
onderzoek kan zich uitstrekken tot het hele door het college of burgemeester gevoerde bestuur.
Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Het is echter de raad die bij
gewone meerderheid besluit tot het instellen van een onderzoek. Om gebruik te kunnen maken van
het recht van onderzoek moet de gemeente raad wel een verordening vaststellen.
4. Bevoegdheid van de raad
Op grond van artikel 149 Gemeentewet maakt de raad de verordeningen die hij in het belang van
de gemeente nodig oordeelt. In artikel 155a gemeentewet staat dat de raad op voorstel van een of
meer van zijn leden een onderzoek naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur
kan instellen. Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het
onderwerp van onderzoek alsmede een toelichting. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door
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de raad in te stellen onderzoekscommissie. De commissie heeft ten minste drie leden en bestaat
uitsluitend uit leden van de raad. 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.
5. Beoogd effect
De gemeenteraad kan gebruik maken van het recht van onderzoek (enquête).
6. Historische context
De gemeente Midden-Groningen beschikt nog niet over een dergelijke verordening. Wel kent de
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer sinds 09-03-2006 de verordening op de
onderzoeksrecht van de raad. Deze verordening moet worden ingetrokken.
7. Argumenten
Het is wenselijk dat de raad beschikt over deze verordening als instrument om de raad in staat te
stellen tot het houden van een onderzoek/enquête.
8. Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen en risico’s
9. Financiële paragraaf
Artikel 155f Gemeentewet bepaald dat het college de door de raad geraamde kosten voor een
onderzoek in een bepaald jaar opneemt in de ontwerp-begroting.
10. Communicatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt en gepubliceerd.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
Niet van toepassing
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