Vragen voor het vragenkwartier conform artikel 40 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010.

Den Helder, 29 juni 2015

Vragen, over wel of geen college uitspraken.

Geacht college,
Met regelmaat moet de raad constateren dat collegeleden uitspraken doen zonder dat daaronder
een collegebesluit ligt, of voor er een raadsbesluit is geweest.
Wij merken op dat dit voor onrust zorgt in de samenleving en bij de betrokken organisaties en niet
past bij een betrouwbare overheid.
Dit hebben we afgelopen periode mogen constateren met het Rob Scholtemuseum en nu m.b.t.
scholenorganisatie Meerwerf.
Naar aanleiding hiervan willen wij graag antwoord op de navolgende vragen:
Zijn de gedane uitspraken m.b.t. het wegsturen van de zittende directeuren van Meerwerf
een college standpunt/uitspraak of het standpunt/uitspraak van een afzonderlijk collegelid;
Is het college het met ons eens dat het niet gepast is om daaropvolgend als college of als
collegelid voor te sorteren op de functie die betreffende bestuurders dan wel volgens u
zouden moeten bekleden;
Is het college of de individuele wethouder zich bewust dat zij hiermee voor het raadsbesluit
uit loopt.
Is het college of de individuele wethouder zich bewust dat dit herhaaldelijk is voorgevallen;
Deelt het college de mening dat dit niet ten goede komt aan het besluit dat door de
gemeenteraad genomen moet worden;
Deelt het college de mening dat dit onrust geeft in de samenleving en in de betrokken
organisaties;
Deelt het college de mening dat in de toekomt hier zorgvuldiger mee omgegaan dient te
worden en dat het wellicht verstandiger is de persvoorlichting via een andere wethouder te
laten verlopen;
En kan het college hierbij beloven dat er in de toekomst -los van collegevoorstellen- niet
meer vooruit gelopen wordt op mogelijke besluiten.
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