Aan: Voorzitter gemeenteraad Langedijk, mevrouw L. Kompier
Cc:

Gemeenteraad,
college van B&W,
Griffie

Zuid Scharwoude, 30 juni 2019
Betreft: verzoek interpellatie
Geachte Raad,
Hierbij verzoekt de fractie GroenLinks toestemming voor het houden van een
interpellatie tijdens de raadsvergadering op 2 juli 2019, conform art 39 van het RvO.
De interpellatie zal gaan over het uitblijven van schriftelijk beantwoording van de op
13 maart 2019 aan het college van B&W gestelde raadsvragen conform art 40 RvO
over de “Overschrijding van het in de begroting 2018 door de raad gereserveerde
bedrag ten behoeve van de inhuur van extern ingeleend personeel.”
Aanleiding
Op 13 maart 2019 heeft de fractie GroenLinks raadsvragen conform art 40 RvO
gesteld en ondanks een stellige uitspraak van wethouder Nieuwenhuizen in de
raadsvergadering op 11 juni 2019 bij agendapunt eerste tussenrapportage 2019 dat
“Als de 30 dagen niet worden gehaald dan moeten wij netjes aan uw raad berichten
waarom wij extra tijd nodig hebben en wat de termijn wordt waarop dat wel is
voorzien. En dat zullen we ook gaan doen.”
Tot op heden is de toezegging dat overschrijding van de wethouder de raad schriftelijk
te berichten dat en waarom het college van B&W extra tijd nodig heeft om de gestelde
vragen te beantwoorden en de schriftelijke beantwoording, uitgebleven.
Vragen aan het college:

1. Is het college gehouden de gestelde vragen te beantwoorden binnen de
daarvoor door de raad in het reglement van orde gestelde termijnen?

2. Deelt het college de mening van de fractie GroenLinks dat raadsfracties het
recht hebben om over ieder onderwerp dat betrekking heeft over het
functioneren van de gemeente en de sturing cq het ontbreken daarvan door het
college, raadsvragen conform artikel 40 RvO te stellen dan wel een van de
andere in het RvO of de Gemeentewet genoemde instrumenten te benutten.

3. Wat is de reden dat wethouder Nieuwenhuizen tijdens de raadsvergadering op
11 juni 2019 in de veronderstelling leefde dat als de informatiebehoefte van een
fractie afwijkt van de rest van de raad, de gestelde vragen niet beantwoord
behoeven te worden?

4. Heeft de wethouder zich ondertussen op de hoogte gesteld van de
verplichtingen van het college en de individuele wethouder ter zake het
verstrekken van gevraagde inlichtingen aan de raad door het college cq de
wethouder?

5. Wat is hierbij de conclusie van de wethouder en is hierover overeenstemming in
het college?

6. Op welke termijn kan de raad de schriftelijke beantwoording van reeds gestelde
raadsvragen conform artikel 40 RvO tegemoet zien?

Wij verzoeken de raad de fractie GroenLinks toestemming te geven tot het houden van
de interpellatie en het college de gelegenheid te geven tot beantwoording van de
gestelde vragen conform het gestelde in het RvO.

Met vriendelijke groet,
Maurice Schoutsen

