
Collega’s, 

 

1. Refererend aan de brief die bij de lijst ingekomen stukken was gevoegd voor afgelopen 

raadsvergadering met als onderwerp: verlenging inhuur capaciteit beantwoording raadsvragen c.a, nr 

2020001085. Het voortzetten van de inhuur voor raadsvragen, WOB-verzoeken, 

integriteitsmeldingen wat het college voorstelt. Terwijl aanvankelijk sprake was van een budget voor 

raadsvragen, is dit nu een soort vergaarbak geworden voor van alles. WOB-verzoeken zijn nl niet van 

de raad maar van inwoners. Bovendien hebben we een juridische afdeling die WOB-verzoeken 

behandelt. Gaan we kijken naar de beantwoording van raadsvragen, dan valt op dat a) vragen prima 

beantwoord kunnen worden door ambtenaren rechtstreek. Ik heb hier sinds enkele maanden 

ervaring mee en dit bevalt uitstekend. En b) de wijze van communiceren vanuit de afdeling ‘beleid’ 

laat zeer te wensen over. Die manier van communiceren is dat er geen antwoord wordt gegeven 

door vragen niet of extreem te laat te beantwoorden. Of er wordt ontwijkend geantwoord. Of het 

antwoord luidt: wij begrijpen uw vraag niet. Op die manier ontstaat vermoeidheid bij vragenstellers. 

En het heeft er veel van weg dat dat het doel is. Het eindresultaat is helaas dat de gemeente 

verschrikkelijk veel geld kwijt is en als raad is het lastig de controlerende taak uit te voeren. Ik denk 

dus dat we dit over een andere boeg moeten gooien. Niet meer kijken naar kwantiteit maar naar 

kwaliteit. Niet meer toestaan dat de afdeling beleid over de antwoorden gaat (de top ambtenaren en 

hun direct ondersteunenden) maar de ambtenaren zelf. En dan ontstaat er vanzelf redelijkheid. De 

manier waarop het college met het beantwoorden van vragen omgaat is niet effectief, 

kapitaalvernietigend en zorgt voor wantrouwen. Ik denk ook dat we moeten roeien met de riemen 

die we hebben. De oplossing zit hem niet in nog meer geld uitgeven. Dat is de verkeerde reflex.  

Moeten we dan niet minder vragen stellen? Het antwoord luidt: natuurlijk. Maar laten we dan eerst 

eens eerlijk beginnen met te kijken naar antwoorden en vragen en twee voorbeelden nemen. Ik heb 

vragen gesteld over de huisvesting van statushouders. Die vragen zijn prima beantwoord en zeer 

snel. Ik heb ook vragen gesteld over de zogenaamde vernietiging van de inhoud van de mailbox van 

Ruud Nederveen. Die vragen zijn nog steeds niet beantwoord. Er wordt op omheen gedraaid. Allerlei 

drogredeneringen worden op deze kwestie losgelaten. Die twee voorbeelden wil ik graag bespreken 

in de commissie Bestuur en Middelen. Het gaat mij niet om de inhoud van het probleem. Niet om de 

politiek. Maar om de wijze waarop wij als gemeente compleet aan het verzanden zijn. Door geen 

antwoord te geven of alleen ontwijkende antwoorden wordt de indruk gewekt dat dat normaal is. Je 

hoeft niet de waarheid te vertellen. En als je maar lang genoeg wacht, is iedereen het straks 

vergeten. Ik vind dat een oneerlijke en onethische manier van opereren. Dat deze modus operandi 

ook nog eens vele honderd duizenden EUR kost, dat is helemaal schandalig. Laten we dit ajb 

bespreken en deze praktijk stoppen. In plaats van bijv. geen geld meer uit te geven aan de 

bibliotheek of de muziekschool.  

 

2. Tevens refereer ik aan het IHP en de uitgaven die nu jaarlijks worden gedaan zonder dat 

hierover in de raad een debat is gevoerd. Deze uitgaven maken deel uit van de 

begroting/investeringsplannen. Juist in deze vorm is het onmogelijk dit onderwerp te bespreken en 

met elkaar te bepalen of de tientallen miljoenen die hieraan worden uitgegeven ook echt 

noodzakelijk zijn, verantwoord, of andere oplossingen denkbaar zijn enz. Het is van het college slim 

bedacht om het zo te doen omdat de begroting nu eenmaal vastgesteld dient te worden op tijd. 

Maar ik denk dat het niet verantwoord is op deze wijze als het ware sluipend meegezogen te worden 

omdat de gemeente er financieel beroerd voor staat. Maw: een debat is nodig en daarbij een 



afweging wat moeten we wel doen en wat niet, wat kan anders, wat kan slimmer/kosten efficiënter 

enz. 

 

 

Aan de griffier het verzoek dit verzoek op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen. 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart 


