
SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO)
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 

aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd)

Van (naam raads l id ) Elsbeth Koek (PvdA)

Aan De voorzitter van de raad

Onderwerp: Kwaliteit zorg

Ingediend d.d .  2 maart 2015

Verzoekt  mondel inge/ 

schr i f te l i jke  beantwoording
Schriftelijk

Datum doorgezonden  aan 

col lege/over ige  raads leden 

door  gr i f f ie:

3 maart 2015

Inhoud  schr if te l i jke  vraag

In het Leidsch Dagblad van 24 februari kunnen we lezen dat er een zwartboek is 

overhandigd aan de RvB met daarin klachten over de kwaliteit van de zorg. Sinds 1 
januari zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit in het 

kader van de Wmo daar waar sprake is van kortdurend verblijf. Daarom de volgende 
vragen:

 
1. Was het college op de hoogte van deze zorgen, heeft Marente dit zelf laten weten 

of heeft u het ook uit de krant vernomen?

2. Deelt het college deze zorg?
A. Zo nee, kan het college de zorgen die in het artikel worden benoemd 

ontkrachten met inhoudelijke argumenten?
B. Zo ja, wat betekent dit dan voor het toezicht dat de gemeente houdt (graag 

SMART formuleren: meer bezoek, verbeterplan met deadlines)

3. Welk protocol hanteert de gemeente bij het uitvoeren van het toezicht, welke 
kwaliteitscriteria worden getoetst?

4. Wanneer heeft het laatste bezoek aan de locaties van Marente plaatsgevonden en 

wat waren de bevindingen van de toezichthouder?

5. Wat gaat het college eraan doen om de kwaliteit omhoog te brengen, welke 
concrete acties zijn uitgezet en welke deadlines hanteert het college hierin?

 
6. Heeft de kwaliteit van de dienstverlening in de ogen van het college een relatie 

met het partnerschap met Marente zoals onder andere verwoord in het Zorgpact?

7. Zo ja, hoe gaat het college Marente hierop aanspreken?
 

En andere belangrijke partner in het Zorgpact is Activite.

8. Wanneer heeft de laatste controle plaatsgevonden bij Activite en wat waren daar 
de bevindingen van de toezichthouder. Hoe zou het college het kwaliteitsniveau 

van deze organisatie en in het bijzonder de locaties in Teylingen omschrijven?
 



Datum antwoordbes lu i t  co l lege:       

Antwoord col lege:

Ad 1.

Ad 2.

Ad 3.

Ad 4.

Ad 5.

Ad 6. 

Ad 7.

Ad 8.

Datum afhandel ing raadsvergader ing:       

Bij lagen:



SCHRIFTELIJKE VRAAG
In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 

is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen.

Schriftelijke vragen
In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 

artikel 37 RvO te verbinden:
- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 

draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht.

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd.

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn.

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 
leden van de raad medegedeeld

- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 
leden van de raad toegezonden.

- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 

omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen).

- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 
schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 

plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag.

In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven:
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad 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. 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.


