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1.  Inleiding 
 

Met de invoering van het dualisme is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de bevoegdheden van 

raad en college van burgemeester en wethouders: het college heeft een uitvoerende taak terwijl de 

controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak is toebedeeld aan de raad. Om de 

raad in de gelegenheid te stellen zijn kaderstellende en controlerende rol waar te maken, is in de 

Gemeentewet de informatieplicht opgenomen.  

 

Het college en de burgemeester1 dienen alle informatie te verschaffen die de raad voor de uitoefening 

van zijn taken nodig heeft. Dit kan zowel actief (op eigen initiatief) als passief (op verzoek van de raad) 

gebeuren. Het college heeft enerzijds de intentie de raad alle benodigde informatie te verschaffen 

zodat de raad zijn drie rollen (kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol) kan 

vervullen. Anderzijds is het niet de bedoeling de raad te overspoelen met informatie over details. In 

hoofdstuk 2 van deze handreiking wordt duidelijk op welke wijze het college invulling geeft aan de 

informatieplicht.  

 

De wettelijke plicht die het college heeft om informatie te verstrekken doet niets af aan de actieve rol 

die de raad heeft om voldoende informatie van het college te verkrijgen. De raad heeft daarvoor zijn 

eigen instrumenten (zie hoofdstuk 3). 

 

Doelstelling: 

Het doel van dit document is om helderheid te verschaffen over de invulling van de 

informatievoorziening van het college aan de raad.  

 

  

  

                                                 
1 Voor de leesbaarheid van het document wordt hierna alleen het college aangehaald. Daar waar 

college staat wordt echter ook de burgemeester bedoeld indien het zijn bevoegdheden betreft.   
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2.  De actieve informatieplicht 
 

De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 169, leden 2 en 4 en 180, 

lid 2. Deze artikelen zijn ook terug te vinden in bijlage 1 bij deze handreiking.  

 

2.1  Uitgangspunten 

 

2.1.1 Het college beoordeelt of de raad geïnformeerd moet worden.  

 

In de gemeentewet staat dat het college en de burgemeester alle informatie aan de raad moet 

verschaffen die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Met andere woorden: het 

college moet openheid van zaken geven zodat de raad zijn werk goed kan doen. Tegelijkertijd is het 

niet de bedoeling dat de raad overspoeld wordt met informatie. In de gemeentewet is vastgelegd dat 

de raad alleen op hoofdlijnen wordt geïnformeerd.  

 

We spreken in deze notitie dus ook niet over dwingende regels, maar over een wijze van invulling geven 

aan de informatieplicht. Daarom is één van de uitgangspunten van de notitie dat het college beoordeelt 

welke informatie aan de raad wordt verstrekt. Het college informeert de raad in elk geval over politiek 

gevoelige onderwerpen.  

 

2.1.2 Het college informeert de raad op hoofdlijnen 

 

Een belangrijk uitgangspunt van de informatieplicht is dat de raad op hoofdlijnen wordt geïnformeerd. 

De informatieverstrekking moet dusdanig zijn dat de raad vanuit zijn controlerende en kaderstellende 

rol de volgende vragen kunnen beantwoorden: 

• Wat is het beleid? Wat zijn de doelstellingen? Zijn deze gehaald? 

• Welke middelen worden ingezet en tegen welke kosten? 

• Wat zijn de beoogde effecten? Wat zijn de (neven)effecten geweest? 

• Past het beleid binnen de gestelde kaders? 

 

Het college informeert  de raad gedurende het hele beleidsproces via de bestaande structuren op 

hoofdlijnen.  

 

2.1.3 Het college informeert tijdig 

Het college informeert de raad door middel van de planning en controle cyclus. Wanneer het politiek 

gevoelige informatie bevat waarbij niet gewacht kan worden op de reguliere rapportages, informeert 

het college de raad tussentijds.  
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2.2  Welke informatie verstrekt het college actief? 

De wetgever heeft de actieve informatieplicht zeer open geformuleerd, waardoor er veel ruimte is voor 

de interpretatie daarvan. Het actieve in de wettekst gebiedt het college om uit zichzelf met de voor de 

raad benodigde inlichtingen te komen. Aan de inhoud van die verplichting is door de rijksoverheid geen 

invulling gegeven; de concrete invulling ligt bij het lokaal bestuur zelf. De politieke verhoudingen 

tussen het college en de raad worden vaak beïnvloed door de maatschappelijke context en de politieke 

gevoeligheid van diverse onderwerpen. Dit is van invloed op de informatievoorziening. Wij informeren 

de raad in ieder geval actief over onderstaande onderwerpen.  

 

2.2.1 De uitoefening van bevoegdheden in artikel 160 Gemeentewet 

Het betreft hier de uitoefening van de bevoegdheden van het college genoemd in artikel 160, eerste lid 

onder e, f, g en h Gemeentewet, wanneer de uitoefening ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan 

hebben. Kan de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel 

leiden, dan informeert het college de raad zo spoedig mogelijk na het genomen besluit.  

Het gaat om de volgende bevoegdheden: 

 

1. Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen 

Bijvoorbeeld de (ver)koop van grond of het aangaan van een overeenkomst. In bestemmingsplannen, 

grondexploitatiebegrotingen, de “gewone” begroting, reguliere planning- en controlcyclus, nota’s en 

voorstellen wordt de raad geïnformeerd.  

 

2. Te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures namens 

de gemeente of het gemeentebestuur te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te 

verrichten 

Er zijn civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen. In een enkel geval ziet de 

gemeente aanleiding een rechtsgeding op te starten, maar in de meeste gevallen begint de burger een 

rechtsgeding tegen de gemeente door een bezwaarschrift in te dienen, gericht tegen een genomen 

besluit. De burger kan vervolgens weer beroep instellen. Geeft een wet nog de mogelijkheid beroep bij 

de raad in te stellen, of is er een wettelijke mogelijkheid dat de raad beroep instelt tegen een besluit 

van een hoger overheidsorgaan, dan is er sprake van een administratieve beroepsprocedure.  

Hoewel een juridisch geschil op zich niet “ingrijpend” hoeft te zijn, kan de raad het voornemen tot het 

voeren van een rechtsgeding (denk ook aan het procederen in kort geding) toch als “politiek relevant” 

zien. Wij kiezen ervoor om elk gemeentelijk initiatief tot het voeren van een rechtsgeding in dit 

verband het stempel “ingrijpend” mee te geven en dat initiatief dan per brief aan de raad te melden. 

De raad kan daar vervolgens op reageren (vragen stellen). Het betreft hier dus procedures die de 

gemeente op eigen initiatief start.  

Bij spoedeisende beslissingen tot het voeren van rechtsgedingen enz. kan het college de raad 

informeren nadat het besluit is genomen, mits dat zo snel mogelijk na het genomen besluit gebeurt. 

Van veel bezwaarschriften kan gesteld worden dat die voor de gemeente geen “ingrijpende gevolgen” 

hebben. Uitgaande van de stelregel dat de raad op hoofdlijnen moet worden geïnformeerd, is er geen 

aanleiding om de raad van de ontvangst van elk bezwaarschrift op de hoogte te stellen. Ook besluiten 

die conform het advies van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften zijn genomen worden in 

beginsel aangemerkt als besluiten op bezwaarschriften zonder ingrijpende gevolgen. Elk besluit volgend 

op een bezwaarschrift waarbij contrair het advies van de onafhankelijke commissie wordt besloten, 

wordt in de B&W-besluitenlijst opgenomen en is daarmee aan de raad kenbaar gemaakt.  
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3. De voorbereiding van de civiele verdediging 

De burger kan een civiele procedure starten tegen de gemeente. Het college kan besluiten verweer te 

voeren. Het college verstrekt deze inlichtingen indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening 

van deze bevoegdheden ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. 

  

4. De instelling, afschaffing of verandering van jaarmarkten of gewone marktdagen 

Het college is bevoegd tot het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten en/of marktdagen. 

Het college informeert de raad over dergelijke besluiten middels een raadsbrief.   

 

2.2.2 Complexe onderwerpen  

Daarnaast wordt de raad geïnformeerd wanneer één van de genoemde punten van toepassing is: 

1. een onderwerp complex is  gezien de veelheid aan belangen of betrokkenen en /of het  aantal 

raakvlakken met andere beleidsterreinen.  

2. een onderwerp heeft grote maatschappelijke aandacht of media aandacht (publiciteitsgevoelig 

en politiek gevoelig).  

3. een onderwerp heeft betrekking op voor de gemeente relevante veranderingen. 

4. een overwerp heeft aanzienlijke bestuurlijk, financieel en/of juridisch risico’s. 

5. het onderwerp heeft integriteitsaspecten. 

 

2.2.3 Ingrijpende afwijkingen/gevolgen van de Programmabegroting 

Het college maakt in de Programmabegroting afspraken met de raad over zaken die het college in een 

kalenderjaar moet realiseren. In de praktijk kunnen zich zowel intern als extern ontwikkelingen 

voordoen, die tot afwijkingen kan leiden. In de financiële verordening Midden-Groningen is opgenomen 

over welke afwijkingen het college de raad informeert.   

 

 

2.2.4 Urgente ontwikkelingen waarbij snelle(re) actieve informatie aan de raad nodig is 

Bij een ontwikkeling kan sprake zijn van een zodanig urgent karakter dat het college de raad direct 

actief zal moeten informeren. De ontwikkeling kan betrekking hebben op het risicoprofiel, maar ook op 

ontwikkelingen op het bestuurlijk, juridisch en financieel vlak. Van een urgent karakter kan sprake zijn 

wanneer de ontwikkelingen op korte termijn een ingrijpend besluit van het college en/of de raad 

vereist. Maar ook een brede maatschappelijke en/of media-aandacht voor een onderwerp kan voor het 

college aanleiding zijn de raad te willen informeren. Bijvoorbeeld omdat het college verwacht dat 

raadsleden daar vanuit de samenleving op aangesproken worden. Een andere reden kan zijn dat sprake 

is van een politiek gevoelige kwestie of dat de integriteit van het bestuur in het geding is. Uit deze 

benadering blijkt dat sprake is van maatwerk.  

 

2.2.5 Ingrijpende besluiten waarbij de raad wensen en bedenkingen kenbaar kan maken 

In de gemeentewet staan enkele onderwerpen, die weliswaar binnen de bevoegdheid van het college 

vallen, maar waar het concept van een besluit aan de raad moet worden voorgelegd. De raad heeft op 

dat moment de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van 

het college om een bepaald besluit te nemen. Dit betreft met name de besluiten genoemd onder punt 

2.2.1 in deze handreiking.   

Van deze wettelijke actieve informatieplicht van het college is alleen sprake bij ingrijpende gevolgen. 

Alleen dan heeft de raad de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. De wetgever heeft 
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nauwelijks tot geen aanknopingspunten gegeven aan de hand waarvan de vraag wanneer sprake is van 

ingrijpende gevolgen kan worden beantwoord. De gemeente wordt geacht hier zelf invulling aan te 

geven. Bij ingrijpende gevolgen kan worden gedacht aan besluiten met grote financiële gevolgen. Maar 

ook besluiten met andere dan uitsluitend financiële belangen kunnen er onder worden gebracht (denk 

aan vanuit ruimtelijk oogpunt ingrijpend of maatschappelijk ingrijpend). 

 

2.2.6 Verplichte consultatie van de raad 

Wanneer het college besluit tot oprichting of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen e.d. 

dient zij de raad vooraf te consulteren. Het criterium van ingrijpende gevolgen geldt hier niet. Het 

college stelt voorafgaand aan de deelneming de raad in staat om zijn wensen en bedenkingen te geven 

over de deelneming.  

 

2.2.7 (Niet urgente) achtergrondinformatie 

Tenslotte kan een collegelid de beschikking krijgen over informatie, die voor de controlerende taak van 

de raad relevant is, maar getypeerd kan worden als (niet urgente) achtergrondinformatie. Het college 

kan er voor kiezen deze informatie aan de raad aan te bieden. Het gaat ook om (achtergrond)informatie 

over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. Het college zal de raad daarover zodanig 

moeten informeren, dat de raad zijn controlerende taak goed kan invullen. Met name kan daarbij 

gedacht worden aan collegebesluiten ter zake, maar ook om informatie over de voortgang en evaluatie.  

 

2.3 Manieren van actieve informatieverstrekking 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze en met welke instrumenten het college kan voldoen 

aan de actieve informatieplicht. Het is aan het college om een goede balans te vinden in de te 

verstrekken informatie, het daarbij te hanteren instrument en het moment waarop die informatie 

wordt verstrekt.  

 

2.3.1 B&W besluitenlijsten en perslijsten 

Het college verstrekt de definitieve besluitenlijst van de collegevergadering en de perslijst via de 

griffie aan de raad. De besluiten die het college neemt geven de raad een goed inzicht in de zaken die 

het college passeren. Het toezenden van de besluitenlijst (en de perslijst) biedt de raad of individuele 

leden ervan de mogelijkheid om aanvullende informatie over de genomen besluiten op te vragen bij het 

college. Overigens zijn de openbare besluitenlijsten en de perslijsten op de gemeentelijke internetsite 

beschikbaar. 

 

2.3.2 Raadsbrieven 

Als het college de raad kennis wil laten nemen van bepaalde informatie wordt daarvoor een brief van 

het college aan de raad gezonden. Het betreft een brief van het college aan de raad waarbij 

bijvoorbeeld informatie wordt gegeven over de uitvoering van een door de raad aangenomen motie, 

vastgestelde nota, of een majeur probleem dat zich aandient, maar dat nog niet rijp is voor concrete 

besluitvorming. Daarnaast kan het college ook door middel van een raadsbrief verantwoording afleggen 

over een gekozen handelswijze en/of gemaakte keuze.  

Stukken die in het college worden behandeld waarvan het college vindt dat de raad daarover 

geïnformeerd moet worden komen via een raadsbrief naar de raad via plaatsing op de lijst van 

ingekomen stukken. Wanneer de inhoud van de stukken niet tot de bevoegdheid van de raad behoort, 

worden deze op de lijst van de ingekomen stukken geplaatst, met als afdoeningsvoorstel deze voor 

kennisgeving aan te nemen.  
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Het college informeert de raad met een brief die op zichzelf gelezen kan worden, bijlagen worden 

zoveel als mogelijk vermeden. De informatieve brief van het college kan voor de raad aanleiding zijn 

tot agendering in een commissievergadering en, indien dat gewenst wordt geacht, ook in een 

raadsvergadering. 

 

2.3.3 Raadsvoorstellen 

Door middel van een raadsvoorstel kan de raad gevraagd worden kennis te nemen van bepaalde stukken 

dan wel een besluit te nemen. De informatie die relevant is voor de raad wordt op hoofdlijnen in een 

raadsvoorstel verwoord, overige (achtergrond) informatie kan worden opgenomen in bijlagen.  

De raadsstukken bestaan uit: 

 een raadsvoorstel 

 een concept raadsbesluit 

 bijlagen met relevantie achtergrondinformatie ter ondersteuning van het raadsvoorstel 

 

Ook het consulteren van de raad vindt plaats via een raadsvoorstel. Het college biedt de raad 

bijvoorbeeld de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting van 

een gemeenschappelijke regeling. Het college geeft in een raadsvoorstel weer welke opmerkingen het 

college heeft t.a.v. de ontwerpbegroting en doet een voorstel voor een conceptbrief met daarin de 

zienswijze die de raad zou kunnen indienen. Uiterlijk op 15 april van het lopende jaar biedt het 

dagelijks bestuur de financiële kaders en de voorlopige jaarrekening aan, aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raad heeft dan 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij het 

Dagelijks Bestuur over de ontwerpbegroting. 

 

2.3.4 Informatiebijeenkomsten 

Het college kan verzoeken om de raad te informeren over een bepaald thema tijdens een 

informatiebijeenkomst. Dit verzoek wordt neergelegd bij de griffie. De griffie zorgt dat er helderheid 

ontstaat over het doel van de bijeenkomst en overlegt met de desbetreffende wethouder welk kanaal 

het meest geschikt is om de informatie naar de raad over te brengen. Wanneer dit via een 

informatiebijeenkomst moet gebeuren, wordt dit kortgesloten met de agendacommissie. De 

inhoudelijke voorbereiding ligt bij de ambtelijke organisatie in afstemming met de griffie. 

 

2.3.5 Tussentijdse rapportages 

Indien bij afwijkingen van vastgesteld beleid of vastgestelde kaders geen sprake is van een urgent 

karakter, informeert het college de raad daar in ieder geval over in de tussentijdse rapportage (een 

raadsvoorstel met bijlage) en de jaarrekening. In die rapportage krijgt de raad, aansluitend op de 

programma’s in de begroting, een beeld van de realisatie van de begroting tot aan de peildatum. 

Tussentijdse rapportages zijn tenminste de voorjaarnota en de najaarsnota. In de financiële 

verordening is vastgelegd waaruit een tussentijdse rapportage dient te bestaan.  

 

2.3.6 Mededelingen 

Bij urgente ontwikkelingen is het niet altijd mogelijk de informatie schriftelijk te verstrekken. De 

burgemeester en wethouders kunnen bij het agendapunt “Mededelingen” de raad actief informeren. 

Het voordeel hiervan ten opzichte van schriftelijke communicatie is, dat gelijk interactie over de 

verstrekte informatie kan plaatsvinden. Voorwaarde voor mondelinge mededeling is dat het kort en 

bondig dient te gebeuren. Wanneer dit niet mogelijk is, kiest het college voor schriftelijk informeren 

door middel van een raadsbrief of raadsvoorstel.  
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3.  De passieve informatieplicht   
 

De passieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 155, 169, lid 3 en 180, 

lid 3. Het  college en de burgemeester geven de raad mondeling of schriftelijk de door één of meer 

leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

Bij de passieve informatieplicht gaat het om vragen van raadsleden over bepaalde maatschappelijke 

ontwikkelingen en/of aanvullende informatie over een onderwerp waarover de raad reeds is 

geïnformeerd. De rechten van raadsleden zijn geborgd in een aantal verordeningen en regelingen: 

 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 

Midden-Groningen 

 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen 

 Verordening betreffende de rekenkamercommissie voor de gemeente Midden-Groningen 

 Visiestuk Ontwikkelingen raad en ondersteuning Midden-Groningen 

 

In het Reglement van Orde zijn artikelen inzake de informatieplicht opgenomen. Zie bijvoorbeeld 

artikel 32 Vragenuur, 33 Schriftelijke vragen, 34 Inlichtingen en 35 Interpellatie. In artikel 10 van de 

Verordening betreffende de rekenkamercommissie voor de gemeente Midden-Groningen is bepaald dat 

de raad, het college en de ambtenaren desgevraagd alle informatie verstrekken die de 

rekenkamercommissie ter invulling van haar taak nodig acht. In de Verordening organisatie griffie en 

ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen is opgenomen wat de rol van de griffier is bij het 

verzoeken om en verstrekken van informatie.  

Daarnaast zijn  er afspraken gemaakt met de Raad ten aanzien van Informatiebijeenkomsten/ 

beeldvormende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.  

 

3.1 Informatiebijeenkomsten 

Een informatiebijeenkomst kan op verzoek van de raad, vanuit het oogpunt van de wens van informatie 

over een bepaald thema, worden georganiseerd. De agendacommissie geeft daarbij aan wat de wensen 

zijn en welke eventuele externe partijen ze daar ook graag bij betrokken zien worden. De griffie 

vertaalt deze wens naar de ambtelijke organisatie. De griffie stemt hierover af met de desbetreffende 

wethouder. De ambtelijke organisatie bereidt de bijeenkomst verder inhoudelijk voor in afstemming 

met de griffie. 

 

3.2 Beeldvormende bijeenkomsten 

Er wordt vergaderd volgens het BOB-model (beeldvorming-oordeelvorming-besluitvorming). De 

beeldvormende fase is bedoeld om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en de burger 

centraal te stellen. In deze fase treedt de raad actief in contact met betrokkenen om zich te laten 

informeren, te zoeken naar oorzaken van maatschappelijke problemen en met de betrokkenen na te 

denken over oplossingen. Daardoor krijgt de volksvertegenwoordigende en verbindende rol van de raad 

meer vorm. Bij het plannen van deze bijeenkomsten kan aansluiting gezocht worden bij de Lange 

Termijn Agenda van de raad, om zich zo voor te bereiden op oordeelsvorming en besluitvorming. 

Daarnaast kan het uiteraard ook voorkomen dat er signalen vanuit de samenleving komen waar de raad 

graag beter over geïnformeerd wil worden, of waar de samenleving de raad zelf beter over wil 

informeren.  

Deze bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op een externe locatie en de manier van overleggen / 

werkvorm is niet vast omlijnd.  
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 Dit zijn bijeenkomsten waarbij de regie bij de raad ligt en de invulling wordt ook voorbereid 

door de griffie. 

 Wanneer het een onderwerp betreft waar het college al een heel traject voor heeft lopen, dan 

wordt aansluiting gezocht bij dit proces. Hierbij wordt afstemming gezocht met het college om 

er voor te zorgen dat er ook qua proces synergie blijft of ontstaat.  

 Wanneer het onderwerpen betreffen die op zich zelf staan (bijv. de avond met alle 

vrijwilligersorganisaties) of wanneer het een verzoek betreft vanuit de samenleving, ligt de 

regie voor de invulling bij de griffie in afstemming met de agendacommissie. 

 De gemaakte kosten voor deze avonden worden bekostigd uit het budget van de raad. 

  

 

Bijlage 1  Relevante artikelen uit de gemeentewet 

 

Artikel 155  

1. Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.  

2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een 

onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college 

of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels. 

 

Artikel 169 

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het 

door het college gevoerde bestuur. 

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

3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij 

het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 

160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening 

ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen 

besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van 

het college te brengen. 

5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel 

kan lijden, geven zij in afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de 

uitoefening van deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit. 

 

Artikel 180 

1. De burgemeester is aan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur. 

2. Hij geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

3. Hij geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij 

het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

 

 


