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Motie VREEMD....: publicatie B&W-besluiten
Corsanummer:
Van:

Bloctncndaal

Liberaal Bloemendaal

Aan:
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Motie n.a.v. het voornemen om de e-mailservice B&W-besluiten af te schaffen
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 11 maart 2021;
Voorląezet op 72 w*AAxt 7OU
Constaterende dat:
- het College van B&W voornemens is om vanaf 1 februari 2021 te stoppen met "de
gemeentelijke e-mailservice over de besluitenlijst' en de inwoners en raadsleden verwijst
naar de e-mailservice van www.overheid.nl of de app 'Omgevingsalerť;
- het zoeken op www.overheid naar "B&W-besluiten" ("gehele gemeente") of bij "gemeente
Bloemendaal" (nu) geen resultaat oplevert en de e-mail-service (nu) alleen kan aangevraagd
worden voor brede categorieën gemeentepublicaties zoals "voorlichting", "bestemmings
plannen" en "voorschriften en beleid';
- het College steeds verder de informatievoorziening beperkt vanuit het principe "digitaal
waar het kan, persoonlijk/niet digitaal waar het moet'; maar dat wel in de raad van 18 april
2019 unaniem een motie is aangenomen waarin het college is verzocht "In 2020 de wijze van
de gemeentelijke bekendmakingen te evalueren en aan de Gemeenteraad voor te leggen ter
besluitvorming";
Van mening zijnde dat:
- het stoppen met de e-mailservice B&W-besluiten een beperking van service aan inwoners
zou betekenen;
- de collegebesluiten soms zo kort/cryptisch zijn geformuleerd dat (zelfs) een raadslid uit de
tekst niet kan afleiden waar het over gaat;
- deze beperkingen niet passen bij een moderne transparante overheid;
Verzoekt het College:
- Om terug te komen op haar voornemen om de e-mail service voor B&W-besluitenlijsten te
stoppen;
- Om de B&W-besluiten gemakkelijk vindbaar te houden op de gemeentelijke website en pas
te verwijzen naar overheid.nl als het zoeken naar B&W-besluiten op deze site gemakkelijk
wordt;
- Om een B&W-besluit altijd zo te formuleren dat duidelijk is welk onderwerp dit betreft;
Liberaal Bloemendaal
L.J.L. Heukels-

