
Van: Stichting Tree <stichtingtree@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 11 november 2021 12:56 
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>; Griffie-Lisse <Griffie-Lisse@HLTsamen.nl>; 
Robert van Dijk <r.vandijk@raadteylingen.nl> 
CC: Pers <Pers@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Re: lisse gevolgen van niet tijdig beslissen 

 

Geachte griffieren het verzoek is om onderstaande communicatie door te sturen naar uw raden 

met het verzoek of zij willen reageren in deze. 

 

Geachte raadsleden, 

 

Vandaag heeft onze organisatie vijf vrij simpele vragen aan uw organisatie gesteld. Het zijn 

vragen waarvan u als gemeenteraad in de jaarrapportages de antwoorden dient te hebben 

gekregen. Het zegt namelijk iets hoe uw organisatie omgaat met haar inwoners. Reageert uw 

organisatie adequaat en wat zijn de gevolgen geweest als blijkt dat het niet adequaat heeft 

gereageerd. In 2016 hebben wij een soort gelijk onderzoek gedaan en de resultaten waren toen 

al interessant. Nu vijf jaar later zijn wij benieuwd in hoeverre uw gemeente zich verbeterd 

heeft. Dat zegt namelijk iets over het bestuur, iets waarvoor u in maart verantwoording af mag 

leggen. Lijkt mij als raadslid een buitengewoon boeiende vragenlijst om is te kijken hoe staat 

de gemeente er eigenlijk voor. 

 

Onze facebookpagina wordt gemiddeld 5 miljoen keer per week bezocht, maar kennelijk niet 

de moeite waard in de ogen van uw communicatieafdeling om serieuze vragen voor te 

beantwoorden, 

 

De redactie van wat je echt moet weten 

 

 

Op do 11 nov. 2021 om 12:41 schreef Pers <Pers@hltsamen.nl>: 

Beste heer/mevrouw 

Dank voor uw bericht. Wij zullen niet op uw verzoek tot beantwoording ingaan. Uw vrij algemene 
vraag vergt heel veel werk om dit uit te zoeken. Gelet op de vele andere werkzaamheden die wij 
hebben, geven wij hier geen prioriteit aan.  

Met vriendelijke groet, 
Werkorganisatie HLTsamen 
 
Team Communicatie, Bedrijfsvoering 

 

Van: Stichting Tree <stichtingtree@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 11 november 2021 11:42 
Aan: Pers <Pers@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: lisse gevolgen van niet tijdig beslissen 

Goedenmorgen, 

 

In verband met een artikel over de consequenties bij niet tijdig beslissen verzoek ik uw 

gemeente om de volgende vragen te beantwoorden: 
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1) Op hoeveel aanvragen is de afgelopen vijf jaren door uw organisatie te laat beslist? 

2) Hoeveel dwangsommen heeft de gemeente moeten betalen wegens het te laat beslissen op 

een aanvraag? 

3) Hoeveel beschikkingen van rechtswege zijn er ontstaan doordat de gemeente te laat heeft 

beslist? 

4) Hoeveel rechtszaken zijn er ontstaan wegens het niet tijdig beslissen? 

5) Hoeveel kosten heeft uw gemeente daardoor moeten maken? 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Watjeechtmoetweten 

Uitgave van Stichting Tree, Pernis 

 


