Schriftelijke vragen MPN aan het college van B&W, 30 september 2010.
Betreft;
1. Het nakomen van toezeggingen door het college van B&W
2. Het tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen van de MPN
3. De late reactie op de technische vragen van de MPN over het collegeprogramma
De MPN is teleurgesteld over de wijze waarop het college omgaat met toezeggingen vanuit
het college en het beantwoorden van schriftelijke vragen en technische vragen.
Het college zegt in haar collegeprogramma dat het met de raad goede afspraken wil maken
over processen en procedures en de kwaliteit daarvan binnen de gemeentelijke besluitvorming
om o.a. het democratische proces te verbeteren en de transparantie te vergroten.
De fractie van de MPN wil een constructieve bijdrage leveren aan goede besluitvorming in de
gemeenteraad. Wij vinden het dan ook van groot belang dat het college allereerst bestaande
afspraken serieus neemt en nakomt.
De vragen van de MPN;
1. Het nakomen van toezeggingen door het college van B&W
Tijdens de raadsvergaderingen van 10 en 17 juni en 1 juli heeft het college toezeggingen
gedaan naar aanleiding van vragen van de MPN.
Waarom is met deze toezeggingen niets gedaan?
2. Het tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen van de MPN
Op 30 augustus heeft de MPN schriftelijke vragen gesteld om het college te attenderen op de
eerder gedane toezeggingen. Voor deze vragen is een uiterste termijn van 29 september
gesteld. Behalve een vraag ter verduidelijking van het sectorhoofd financiën half september
hebben wij niets gekregen.
Helaas moeten we wederom constateren dat met de toezeggingen nog steeds niets is gedaan
en dat er, binnen de daarvoor gestelde termijn, geen reactie van het college is gekomen op
onze schriftelijke vragen. Wat is hier de reden voor en wanneer kunnen wij de antwoorden
tegemoet zien?
3. De late reactie op de technische vragen van de MPN over het collegeprogramma.
Het proces met betrekking tot het vaststellen van het collegeprogramma zat in een erg strak
keurslijf. Op 26 augustus is het voorstel naar de raad verstuurd en uiterlijk 9 september
moesten de technische vragen ingeleverd worden. De MPN heeft hard gewerkt om hieraan te
voldoen en onze vragen zijn dan ook op tijd ingeleverd. De antwoorden lieten echter op zich
wachten en op 20 september hebben wij hierover contact opgenomen met de griffie.
Uiteindelijk zijn de antwoorden op de avond van 22 september verstuurd.
Tijdens de raadsvergadering van 23 september hebben wij ons ongenoegen hierover
uitgesproken. Graag willen wij van u een reactie op deze gang van zaken. Verder vragen wij
aandacht voor een redelijke termijn voor het indienen van schriftelijke vragen en een tijdige
beantwoording door het college zodat deze een goede bijdrage kunnen leveren aan de
besluitvorming.

Namens de MPN fractie,
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