
 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: B. Lammers 

Onderwerp: het niet nakomen van gemaakte afspraken met de heer 

Renne 

Datum indiening vragen: 31-07-2014 

 

 

Vragen: 

Aan de heer Renne is bij monde van de ambtelijke dienst (de heer A. Klijnstra) op 

woensdag 18 juni jl. toegezegd dat hij geïnformeerd zou worden wanneer de winnaar van 

de prijsvraag inzake ontwerp Paviljoen bij het Windpark Noordoostpolder en de 

Gemeente weer bij elkander zouden komen. De toezegging hield in dat die afspraak 

uiterlijk de eerst week van Juli en wel vóór maandag 7 juli zou plaatsvinden. Echter, de 

heer Renne heeft niets meer vernomen ondanks deze toezegging! Ook eigen initiatief van 

de heer Renne leidde tot niets daar de voornoemde ambtenaar onbereikbaar was. 

 

Op 27 juni is wethouder Poppe persoonlijk door de heer Renne op de hoogte gesteld van 

het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken. Door het College, bij monde van de 

heer Poppe, is de toezegging aan de heer Renne gedaan dat wethouder Poppe met de 

ambtelijke vertegenwoordiger, heer Klijnstra, in overleg zou treden. Ook is er een harde 

toezegging door wethouder Poppe gedaan dat de heer Renne vóór vrijdag 4 juli, de dag 

dat de wethouder op vakantie zou gaan, persoonlijk zou worden teruggebeld door de 

heer Poppe! 

 

Aan alle gemaakte afspraken door wethouder Poppe, de ambtelijke vertegenwoordiger de 

heer Klijnstra, richting de heer Renne is geen vervolg gegeven!  

 

Vraag:  

Waarom is het college de mondelinge afspraken met de heer Renne niet nagekomen? 

Antwoord: 

Waarschijnlijk is hier sprake van een misverstand. Door de wethouder is 

aangegeven dat bij nieuwe ontwikkelingen over het onderwerp dhr. Renne 

hiervan op de hoogte gebracht zou worden. Die nieuwe ontwikkelingen zijn er 

niet geweest. 

 

Vraag:  

Hoe verhoudt zich het niet nakomen van toezeggingen aam burgers tot het context 

gedreven werken en passend organiseren wat u als College hoog in ‘t vaandel heeft 

staan. 

Antwoord: 

Van het niet nakomen van een toezegging is gelet op het antwoord op de eerste 

vraag geen sprake. 

 

Vraag:  

Hoe kan de bevolking vertrouwen hebben in de wethouder die gemaakte afspraken niet 

nakomt, beloftes doet en deze niet waarmaakt. 

Antwoord: 

Ook van het niet nakomen van afspraken en beloftes is geen sprake 

 

Vraag:  

Welke les trekt het college hieruit? 

Antwoord: 



Het college is altijd bereid om uit gemaakte fouten lessen te trekken, daarvan is 

in dit geval echter geen sprake. 

 

Vraag:  

Op welke wijze gaat het college deze opeenstapeling van constateringen voorkomen in de 

toekomst en het beschadigde vertrouwen herstellen bij de fam. Renne? 

Antwoord: 

Om een kennelijk gerezen misverstand uit de wereld te helpen is  al  contact 

geweest met de heer Renne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 14-08-2014 

Contactpersoon: A. Klijnstra 

E-mail adres:  a.klijnstra@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633384 
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