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INDIENING
Steller vragen: Heleen Hooij, VVD
Mede namens: Remco Ates, HBB en Johan Maas, PvdA.
Datum: 27 februari 2014
Onderwerp: klankbordgroep duurzaamheid vliegt uit de bocht
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
- in commissie SAM / RUI / MID / SC
- in raadsvergadering
X schriftelijk
Uiterlijke beantwoording op woensdag 5 maart 2014.
AANLEIDING
Artikel in Haarlems Dagblad d.d. 25 februari 2014 – ‘D66 en GL veruit het groenst in Heemstede’.
Door de klankbordgroep duurzaamheid is contact gezocht met de pers om hun analyse te delen van
de verkiezingsprogramma’s van de zes politieke partijen op het thema duurzaamheid. Naast een
analyse van deze programma’s wordt tevens een stemadvies gegeven door de klankbordgroep.
VRAGEN
1) Wat is de reden dat de klankbordgroep publiciteit zoekt terwijl de afspraak is dat zij
rapporteert aan de raad?
2) Hoe is het mogelijk dat met (financiële) middelen van de gemeenschap de klankbordgroep
duurzaamheid hun eigen standpunten communiceert naar de pers?
3) Waarom heeft wethouder Botter ingestemd met communicatie van de klankbordgroep naar
de pers – inclusief een concreet stemadvies - in plaats van naar de raad?
4) Hoe betrouwbaar is de klankbordgroep duurzaamheid nog, na deze actie richting pers?
ANTWOORD
1) De klankbordgroep duurzaamheid heeft in januari 2014 een brief gericht aan alle fracties, waarbij
wordt ingegaan op de verschillen in duurzaamheidsaspecten in de verkiezingsprogramma’s van de
partijen op het gebied van duurzaamheid.
Zoals in die brief is vermeld ontleent de klankbordgroep aan de nota “Samenwerken en verbinden” en
aan het duurzaamheidsjaarverslag 2013 de vrijheid om een (nieuwe) rol te vervullen.
In die brief heeft de klankbordgroep aangekondigd dat zij zich rechtstreeks tot de plaatselijke pers
zullen richten omdat duurzaamheid een van de thema’s is waarop de burger van Heemstede zijn stem
kan bepalen.
Een overzicht van hun analyse van de verkiezingsprogramma’s is bij die brief gevoegd.
Op die brief heeft de klankbordgroep geen reactie ontvangen van enige fractie.
2) De klankbordgroep heeft zich rechtstreeks tot de pers gericht zonder tussenkomst van de
gemeente. Zoals hierboven is vermeld hebben zij zich daartoe kennelijk vrij gevoeld. Hiermee zijn
geen middelen van de gemeente gemoeid geweest De leden van de klankbordgroep ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. De gemeente faciliteert wel de vergaderingen van de
klankbordgroep door zorg voor verslaglegging en koffie- en theevoorziening.
3) Wethouder Botter heeft niet ingestemd met de communicatie van de klankbordgroep met de pers
en was ook niet op de hoogte van de inhoud van het persbericht noch van het tijdstip.
4) Wij sluiten het persbericht van de klankbordgroep bij. In dat persbericht roept de klankbordgroep
de inwoners van Heemstede op om duurzaamheid en milieu te betrekken bij het uitbrengen van hun
stem op 19 maart. “Kies bewust, kies voor de toekomst van Heemstede”. Als bijlage hebben zij
toegevoegd het overzicht “Duurzaamheid in Verkiezingsprogramma’s”

Daarmee heeft de klankbordgroep een duidelijk stemadvies gegeven.
De publicaties in het HD en de Heemsteder, waarin partijen met name genoemd worden, zijn een
logische vertaling van het persbericht door de redacties van deze media.
Wij zijn van mening dat dit de rol en de taak van een door de raad ingestelde klankbordgroep te buiten
gaat. De klankbordgroep is er om de raad en het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en
niet om de verkiezingen te beïnvloeden. Wij zien dit als een ernstige misstap van de klankbordgroep.
Wat ons betreft zal dit standpunt klip en klaar aan de klankbordgroep worden kenbaar gemaakt. Het
ligt wat ons betreft ook voor de hand dat de raad zich helder uitspreekt wat van de klankbordgroep
wordt verwacht en wat niet.
De betrouwbaarheid van de klankbordgroep hangt wat ons betreft samen met objectieve en nietpolitieke stellingnames en adviezen van de groep.

datum: 4 maart 2014
portefeuillehouder: Jur Botter
antwoord:
evt bijlagen: [titels/omschrijvingen]

