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Onderwerp: Schriftelijke vragen

Vragen van de fractie van GroenLinks d.d. 1717-1111-2010 m.b.t. burgerpanel en
communicatie
1.
Bent u het met mij eens dat de communicatie rondom het burgerpanel niet
correct is verlopen?
2.

Bent u het met mij eens dat deze fouten met zo'n enorme hoeveelheid
brieven niet voor hadden mogen komen, zeker niet na de discussie hierover
tijdens de raadsavond afgelopen donderdag?

3.

Heeft u een plan over hoe nu om te gaan met het burgerpanel?

4.

Wat gaat u doen om de schade die dit heeft opgeleverd te herstellen, zowel in
financieel opzicht, als in de zin van geschaad vertrouwen bij de burgers in de
communicatie door de gemeente?

Vragen van de CDACDA-fractie d.d. 0202-1212-2010 m.b.t. wensen/bedenkingen
wensen/bedenkingen inwoners
over deelneming De Meerlanden
In de raad van 18 november is gesproken over deelneming in De Meerlanden.
Gesproken is ook over de passage t.a.v. de inspraak. In de Hillegommer van
afgelopen week staat een uitnodiging aan de inwoners om hun wensen en
bedenkingen over de deelneming met het college van B&W te delen.
1.

Bent u het met ons eens dat in de oproep niet helder wordt aangegeven dat de
raad in de vergadering geld beschikbaar heeft gesteld om deelneming mogelijk
te maken?

2.

Indien er wensen of bedenkingen kenbaar worden gemaakt, wat gaat u dan met
deze wensen of bedenkingen doen?

3.

Gaat u de inwoners die wensen of bedenkingen kenbaar maken ook
beantwoorden dat het mosterd na de maaltijd was?

4.

Bent u het met ons eens dat het betrekken van de burger bij de besluitvorming
belangrijk kan zijn maar de burger te betrekken bij besluitvorming waar geen
invloed meer op is uit te oefenen, averechts kan werken?
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