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formulier aanmelding vragenuur raadsvergadering 
 

 
Aankondiging van een raadslid om tijdens het vragenuur vragen te stellen ingevolge artikel 35a van het 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. 

 

Naam indiener: Roel Leers 
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Fractie: 

 

Datum en tijdstip 
indiening: 

10.03.2014 (11.30u.)  

Datum 
vergadering: 

11.03.2014 

Onderwerp: Stand van zaken Mijnwater 

Vraag/vragen: -Welke omzet boekte het Mijnwaterproject in 2013? 
 
-Welke kosten stonden daar tegenover? 
 
-Hoeveel namen de klanten -stuk voor stuk- aan koude en warmte af en welke 
inkomsten stonden daar per klant tegenover? 
 
-Wat is de momentele financiële en technische stand van zaken van het hele 
project en welke vooruitzichten kent dit project? 
 
-Onderhandelt (of onderhandelde) u met de Weller Energie BV over overname 
van hun bedrijf? Zo ja, wanneer, hoe en waar vonden deze 
onderhandelingen/gesprekken plaats? Wat werd er besproken en hoe luidt de 
meest actuele stand van zaken in deze? 
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Toelichting m.b.t. 
actualiteit, urgentie 
en gevoerd 
bestuur: 

 
Onlangs gaf de wethouder aan kennis genomen te hebben van actuele cijfers 
over de Mijnwater B.V. Inmiddels kunnen deze cijfers zeker geduid worden. 
Vandaar vragen wij -bij deze- om tekst en uitleg. 

Handtekening  
(bij schriftelijke 
indiening) 
 

 

 

Toelichting op formulier 
 
In het vragenuur kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over “actuele zaken 
betreffende het gevoerde bestuur”. Die vragen dienen uiterlijk 24 uren voor het begin van de 
raadsvergadering te zijn ingediend. Voor het gebruik maken van het vragenuur heeft het presidium op 
23 januari 2007 de volgende regels vastgesteld:    
 
1. Indiening van vragen dient te gebeuren door middel van een bij de griffie verkrijgbaar 
modelvragenformulier. Indiening geschiedt bij voorkeur  per email, adresseren aan  griffie@heerlen.nl 
 
2. Vragen en toelichting dienen zeer kort en bondig te zijn.  
 
3. Toetsingscriteria zijn “actueel” en “gevoerd bestuur door het college”. De griffier doet een eerste 

toets. De voorzitter  plaatst niet op de lijst van vragen voor het vragenuur: 

 vragen die tijdens de rondvraag of anderszins in de laatstgehouden commissievergadering 
konden worden gesteld of indien de vraagsteller geen commissielid is door diens collega 
fractielid in de commissie 

 vragen van feitelijke aard (inc. detailvragen) zonder algemeen bestuurlijke implicaties. Deze 
vragen moeten via de weg van artikel 35 RvO gesteld worden  

 vragen die betrekking hebben op of het karakter hebben van het ter verantwoording roepen  
van een collegelid of het college. Dergelijke vragen moeten via de weg van een interpellatie 
aan de orde worden gesteld 

 vragen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda van de eerstvolgende commissie 
staan 

 vragen waarbij de vraagsteller niet de actualiteit aangeeft met daarbij vermeld de urgentie en 
doel van een snel antwoord  

 vragen waarbij de vraagsteller niet kan aangeven wat de relatie is met “het gevoerd bestuur”  


