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Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of 
burgemeester 

 
Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester  ingevolge 

artikel 35 van het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
 
 

Naam indiener: Henk Verreck vragen art. 35 

Fractie: 
 

Postadres: Kaldebornweg 14, 6417 BA Heerlen 

Datum: 10 juni 2015 

Onderwerp: Wettelijk minimum jeugdloon. 

Vraag/vragen: 1) Bent u op de hoogte van het bestaan van de beweging Young & United 
en haar doelstellingen? Zo ja, hoe is uw mening hierover? 
 
2) Deelt u de opvatting van de PvdA Heerlen dat het wettelijk minimum 
jeugdloon een achterhaald gegeven is? Zo nee, waarom niet? 
 
3) Kunt u inzichtelijk maken hoeveel medewerkers van de gemeente 
Heerlen betaald krijgen volgens het wettelijk minimum jeugdloon? 
Daarmee bedoelen wij ook bedrijven en organisaties waar de Gemeente 
direct zaken mee doet, zoals schoonmaak, catering, etc. Zo nee, waarom 
niet? 
 
4) Bent u bereid om het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar los te laten en 
alle medewerkers te betalen volgens het wettelijk minimumloon voor 
volwassenen vanaf de leeftijd van 23 jaar oud? Zo nee, waarom niet? 
 
5) bent u bereid om het gestelde in de vorige vraag als voorwaarde op 
te nemen bij het uitschrijven van aanbestedingen? Zo nee, waarom 
niet? 
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Toelichting op 
vraag/vragen: 

De PvdA-fractie  is een voorstander van goed en fatsoenlijk werk voor 
iedereen. Het doet ons dan ook deugd dat de laatste maanden er een 
krachtige jongerenbeweging is ontstaan - genaamd Young & United -
 die opkomt voor een eerlijk loon voor jongeren, waaronder 
een volwassen minimumloon vanaf 18 jaar en meer vaste contracten.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op formulier 

 
Het vragenrecht geregeld in artikel 155 Gemeentewet: “Een lid van de raad kan het college of de 
burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.” 
Voor de schriftelijke vragen aan het college is dit verder uitgewerkt in artikel 35 van het reglement van 
orde voor de raad. Daarin is sinds oktober 2012 ook voor fractiemedewerkers deze mogelijkheid 
opgenomen. 

 
Indienen bij griffie@heerlen.nl:   volgens artikel 35 worden de vragen bij de voorzitter van de raad 
ingediend. Die functie wordt door de griffie vervuld. Fractiemedewerkers  dienen het formulier in door 
tussenkomst van hun fractievoorzitter 

 
Naam indiener: uiteraard uw eigen naam; zijn er meer indieners, dan kunnen deze ook hier vermeld 
worden 

 
Fractie: vermelding is van belang voor registratie in DocMan. De rubriek is ook opgenomen omdat in 
de praktijk veel vragenstellers er aan hechten hun fractie te vermelden 

 
Postadres: vragenstellers kunnen uiteraard eigen adres gebruiken, maar ook bijvoorbeeld fractie- 
adres invullen. In ieder geval moet duidelijk zijn aan welk adres het antwoord moet worden verstuurd. 

 
Tekst Artikel 35 
Schriftelijke vragen 

 
1.         Ieder  lid kan aan het  college of  de burgemeester  schriftelijke vragen stellen.  De vragen 

worden kort en duidelijk geformuleerd en kunnen van een toelichting worden voorzien. 
2.         De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de 

vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college 
worden gebracht. 

3.         De beantwoording vindt schriftelijk plaats, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig 
dagen,  nadat  de  vragen  zijn  binnengekomen.  Indien  beantwoording  niet  binnen  deze 
termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college de vragensteller 
hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen 
beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4.         De antwoorden worden door het college aan de leden van de raad medegedeeld. 
5.         De vragen en antwoorden worden vermeld op de lijst ingekomen stukken als bedoeld in artikel 

16. 
6.         Indien aan vragensteller binnen 30 dagen na binnenkomst van de vragen geen antwoord is 

gegeven, kan hij kiezen voor mondelinge beantwoording in de eerstvolgende reguliere 
raadsvergadering door tijdige melding bij de voorzitter van de raad. 

7.         De   vragensteller   kan,   bij   schriftelijke   beantwoording   in   de   eerstvolgende   reguliere 
raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de 
behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen 
omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, indien tenminste 8 
leden van de raad daarmee instemmen. 

8.         a. Het bepaalde onder de leden 1 t/m 5 geldt ook voor de fractiemedewerkers met dien 
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verstande   dat   schriftelijke   vragen   van   fractiemedewerkers   worden   ingediend   door 
tussenkomst van de fractievoorzitter.
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b. Onder “vragensteller” in de leden 6 en 7 wordt ook begrepen de fractievoorzitter van de 
partij waarvan de fractiemedewerker vragen heeft gesteld als bedoeld onder lid 1. 

 
Toelichting 

 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad en de fractiemedewerkers het recht informatie te 
vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 
In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen 
over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven. Voor fractiemedewerkers is 
het de fractievoorzitter die nadere inlichtingen kan vragen. 
Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot een besluit van de 
raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het interpellatierecht benutten om het onderwerp of 
het voorstel op de agenda van de raad te krijgen. 


