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Fractie
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Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp

* Gebiedsgericht werken/ communicatie met bewonersorganisaties in
de kernen

Inleiding

* In de nieuwsbrief van december van de wijkcommissie Valkenkamp
lazen wij het volgende:
“Destijds zijn wijkcommissies door de gemeente ingesteld als “de
oren en ogen van de wijk” mede om de cohesie tussen de bewoners
te stimuleren en de onderlinge sfeer te optimaliseren. Helaas blijkt er
nu dus wéér sprake te zijn van een gebrek aan communicatie tussen
gemeente en wijkcommissie.
Communicatie vindt normaal gesproken plaats in een vice versa
model tussen gelijkwaardige, elkaar respecterende partijen. Helaas
moeten wij concluderen dat van enige communicatie met de
gemeente ook in jullie geval geen sprake is.
Toevallig hebben wij, wijkcommissie Valkenkamp, dit gegeven deze
week nog aangekaart bij de gebiedsregisseur n.a.v. ongewenste
situaties in onze wijk. Vandaag, de dag van de vrijwilligers, waarbij
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet voor alle energie en vrije
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tijd die zij steken in hun “taak” als vrijwilliger, is dit extra frustrerend.
Wij voelen ons dus net als jullie gewoon als een stelletje lastpakken
die hun mond moeten houden en aan de leiband van de gemeente
moeten meelopen, weggezet. “
Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht
aanleiding om de volgende raadsvragen te stellen.
Vragen

Vraag 1

* Bent u bekend met het bericht in de nieuwsbrief van de
wijkcommissie Valkenkamp? Deelt u de mening van de
wijkcommissie Valkenkamp en zo nee wat is uw mening?

Vraag 2

* Kan het college aangeven hoe de berichtgeving van de
wijkcommissie Valkenkamp zich verhoudt tot de nieuwe bestuursstijl
die het college nastreeft?

Vraag 3

* Bent u bereid om op korte termijn met de wijkcommissie Valkenkamp
hierover in overleg te treden?

Vraag 4

* Kan het college nagaan in hoeverre ook met andere wijkcommissies
het afgelopen jaar te weinig contact is geweest?

Vraag 5

* In het convenant tussen de gemeente en de bewonersorganisaties
staat dat er twee keer per jaar een overleg plaatsvindt tussen de
gemeente en de bewonersorganisaties. Heeft dit in 2018
plaatsgevonden en zo nee waarom niet?
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Vraag 6

* Wanneer wordt het nieuwe beleid omtrent participatie en
gebiedsgericht werken besproken in de gemeenteraad?

Vraag 7

* Wilt u - zolang het nieuwe beleid er niet is - ervoor zorgdragen dat de
gebiedswethouders nauwe contacten onderhouden met de
bewonersorganisaties in de twaalf kernen zodat de communicatie en
informatie-uitwisseling op peil blijft?

Vraag 8

* Klopt het signaal dat wij hebben vernomen dat het College
voornemens zou zijn de convenanten met de wijkcommissies per 31
december op te zeggen? Zo ja, wat is hiervan de reden?

Bijlagen
Voegt u een bijlage * nee
toe?
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