
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: de heer B. Lammers 

Onderwerp: informatieplicht 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

 

Vragen: 

 

Ik wil maandag een verklaring van het college waarom zij voor deze geheime 

eenzijdige informatieplicht hebben gekozen? 

 

Antwoord: 

Het is het college volstrekt onhelder over welk eenzijdig geheim hier wordt gerept. 

Een plicht was er ook al niet. Het college heeft op 21/2 (besluitvorming vond 

plaats op 26/2) de indieners/ondersteuners van de motie over stadshart De Deel 

actief geïnformeerd over haar voorgenomen besluit. 

 

1    De reden 

 

Antwoord: 

De gevoeligheid van het onderwerp maakte dat het college voorafgaand aan haar 

besluitvorming zeker wilde stellen dat de ondersteuners van de motie uit de raad 

het gevoerde proces wilden blijven dragen. 

 

2    De motivatie en argumentatie 

 

Antwoord: 

Zie 1. 

 

3    Wanneer dacht het college de oppositie dan wel te informeren? 

 

Antwoord: 

Het college heeft niet in termen van oppositie en coalitie gedacht, maar in 

voorstanders en tegenstanders van de gekozen (en door een meerderheid van de 

raad gewenste) aanpak. Toevallig vielen de voorstanders samen met de 

coalitiepartijen en GroenLinks. Overigens vindt het college het bij nader inzien ook 

geen onlogische gedachte om coalitieoverleg te voeren over een van de 

belangrijkste onderwerpen uit het collegeprogramma. 

 

 

4    Waarom is de griffie, die zo 'dicht bij het vuur zit' en weet dat 

Seinpost met een rapport komt er niet bovenop gesproken en de 

brengplicht bewaakt?  

 

Antwoord: 

Direct na besluitvorming (26/2) door het college zijn de stukken openbaar 

gemaakt en hebben alle raadsleden (en ook alle inwoners) beschikking over de 

stukken met betrekking tot het traject (waarvan de belangrijkste het stuk van 

Seinpost) gekregen. 



Het college neemt verder aan, dat deze vraag niet aan haar gericht is. Het zou 

immers onkies zijn als het college iets zou gaan vinden van de wijze waarop de 

gemeenteraad zich ambtelijk laat ondersteunen. 

 

5    Wat is de keuze/rol van de gemeentesecretaris geweest als Hoofd van Dienst? 

 

Antwoord: 

Het college begrijpt de relevantie van deze vraag niet. Als de vraag ertoe zou 

strekken dat de raad iets zou gaan vinden van de ambtelijke ondersteuning van 

het college, dan zou het college dat duiden als abject en infaam. 

Het mag bekend zijn, dat de gemeentesecretaris a.i. (mevrouw Minnaert) de 

eerste adviseur is van het college. Het mag ook bekend zijn dat het college haar 

eigen besluiten neemt en dus als enige in de politieke arena op die besluiten 

aanspreekbaar is. 

 

6    Past dit in het duale stelsel om separaat raadsleden te informeren 

in zulks een belangrijke casus? 

 

Antwoord: 

Het college ziet geen stelselprobleem, in tijden van monisme was er discussie in 

tijden van dualisme is er overleg. Alle raadsleden beschikten op hetzelfde moment 

over het gehele rapport van Seinpost. Daarmee heeft het college de 

informatieplicht adequaat vervuld. Het stond alle raadsleden vrij om toelichting te 

vragen. Aanvullend heeft het college een aantal meedenkende raadsfracties vooraf 

een mondelinge toelichting geboden. 

 

 


