Raadsvragen, m.b.t. informatievoorziening t.g.v. zomerreces, inzake zienswijzen inwoners
en schriftelijke vragen van raadsleden
Raadsvergadering 26 september 2019
Het college maakte afgelopen zomer de afweging om vlak voor of tijdens vakantiereces
zienswijzen termijnen te startten m.b.t. de woningbouw. Dit leidde tot ergernis van inwoners die
het plaatselijke suﬀerdje hadden gemist wegens vakantie of wegens een mankement in de
bezorging daarvan.
In de zomervakantie heeft een inwoner uit Zegveld een mail aan de gemeente gestuurd, zij had
het kennismakingsbericht waarmee de zienswijze termijn inging gelezen maar kon met geen
mogelijkheid een ambtenaar te spreken krijgen die haar vragen kon beantwoorden. Dat signaal is
toen ad hoc opgepakt in het gemeentehuis, mede doordat Raadsleden die niet op vakantie waren
onrustig werden. De vraag van de inwoner is daarna door de gemeente opgepakt doordat een
ambtenaar alsnog de inwoner te woord stond.
Vanuit de Raad zijn er ook nog signalen afgegeven aan Griﬃe m.b.t. onbeantwoorde schriftelijke
Art. 42 RVO vragen. De schriftelijke vragen van de SP fractie van 2 juli jl. bijvoorbeeld zijn heden,
d.d. 24 september nog niet beantwoord, dit heeft rechtstreeks gevolg voor de bijbehorende motie
die 26 september voorligt.
Vragen die de SP fractie 17 augustus jl. stelde mbt woningbouw Zegveld zijn eveneens nog niet
beantwoord. De SP fractie heeft dit in de politieke avond 12 september jl. ervaren als
belemmerende omissie.
De SP vindt dergelijke ontwikkelingen zeer onwenselijk en geen goede of juiste gang van zaken,
niet naar de inwoners maar ook niet naar de Raad.
Vragen
1. Begrijpt u dat het naar inwoners toe niet constructief overkomt als het college zienswijze
termijnen inzet op het moment dat veel inwoners vakantie hebben?
2. Vindt u dat een wenselijke situatie?
3. Bent u het eens dat het niet in het belang is van de democratie dat vragen van Raadsleden
niet tijdig beantwoord worden door het college?
4. Bent u het eens dat raadsleden op informatieachterstand komen te staan als schriftelijke
vragen niet binnen 30 dagen worden beantwoord welke nodig zijn voor constructieve en
inhoudelijk geïnformeerde deelname aan politieke avonden?
5. Bent u het eens dat het democratische proces en de dialoog in de politieke avonden en
raadsvergaderingen door informatieachterstand wordt verstoord?
6. Bent u het eens dat het meten met twee maten is als inwoners wel gehouden worden aan
termijnen terwijl het college dat niet lijkt te kunnen doen?
7. Wat is de reden dat de gemeente dergelijke achterstanden oploopt?
8. Vindt u dat Raadsleden teveel vragen stellen?
9. Is er een capaciteitsprobleem?
10. Wat gaat u doen om deze informatieachterstanden te voorkomen?

