
Artikel 32. Interpellatie 
1. Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter. Het verzoek bevat in 
ieder geval de te stellen vragen. 

2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de 
wethouders. 

3. Als het verzoek ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering is ingediend of in naar het oordeel van de 
voorzitter spoedeisende gevallen, wordt over het verzoek tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere 
gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering. 

4. De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet 
vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft. 

Toelichting
Artikel 32. Interpellatie
Dit artikel stelt nadere regels bij artikel 155 van de Gemeentewet. Het interpellatierecht ligt in het 
verlengde van het mondelinge vragenrecht. Het gaat om een recht van een volksvertegenwoordiger 
om tijdens een vergadering over een niet geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de 
burgemeester te vragen. Daarvoor is verlof van de raad nodig.

Dualisering veronderstelt versterking van de vertegenwoordigende en controlerende functie van de 
raadsleden. Hiervoor dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties te beschikken over 
adequate instrumenten. Voor een effectief gebruik van deze instrumenten is het wenselijk dat ook het 
individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik daarvan heeft. Wel is hier gekozen 
voor een ondersteuning door de raad bij gewone meerderheid. Toenmalig minister Pechtold heeft in 
een brief van 16 december 2005 aan de GroenLinks fractie in Schoonhoven aangegeven dat de raad 
de ruimte heeft eigen beleid te ontwikkelen, waardoor de raad dus de vrijheid heeft om te bepalen dat 
een raadsmeerderheid nodig is om een interpellatiedebat te houden. Hij was hier echter geen 
voorstander van. Voor de democratie leek het hem goed om de regels van de Tweede Kamer te 
volgen. Dit houdt in dat de toestemming ven een betekenende minderheid (ondersteuning door 30 van 
de 150 leden) volstaat. In een gedualiseerd systeem zijn wethouders geen lid meer van de raad. Toch 
is het van belang dat zij bij een instrument als de interpellatie ook op de hoogte worden gesteld van de 
inhoud van het verzoek. Door de toevoeging in het tweede lid wordt hiervoor gezorgd. De toelichting 
bij het artikel over het initiatiefvoorstel over de stuurgroep Leemhuis en de (verplichte) aanwezigheid 
van collegeleden is ook op dit artikel van toepassing.
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