SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: J.H. Maas, PvdA
Datum: 28 mei 2012
Onderwerp: Standpunt voorzitter klankbordgroep Binnenweg
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
0 in commissie SAM / RUI / MID
0 in raadsvergadering
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording: maandag 11 juni, voorafgaand aan de fractievergaderingen
VRAAG

Vraag:
1. Wat vindt het college van de uitspraken van de door het college ingehuurde voorzitter
van de klankbordgroep, die op de site van het HD de mening verkondigd
dat “Er beter een proef kan komen met een andere rijrichting in de Binnenweg-Noord dan
dat er weer een nieuw onderzoek naar wordt gedaan”.
2. Welke contractuele relatie heeft het college met betrokkene, en past daarin dat hij zich
contrair aan de lijn van het college uitlaat, op een dossier dat toch al gemoederen
bezighoudt?
3. En als het college het niet met deze uitspraken eens is, en betrokkene nog steeds een
contractuele relatie heeft met het college, is het college van plan betrokkene hierop aan te
spreken?
Toelichting: In de Cie RUI jl heeft de Raad zich uitgesproken een nieuw onderzoek te doen
naar de gevolgen van de rijrichting voor de economische levensvatbaarheid van de
Binnenweg. Niet elke partij was het daarmee eens (waaronder de PvdA en D66), maar een
meerderheid van de commissie wel.
De wethouder heeft toegezegd om met de winkeliers de vraagstelling te bespreken en in
tempo het onderzoek te zullen uitvoeren. Daarmee heeft de politiek gesproken. Dhr. M. de
Vries is ingehuurd door het college om als ‘city manager’ o.m. de klankbordgroep Binnenweg
voort te zitten. Het komt voor de burger erg verwarrend over als een extern ingehuurde
kracht in de media een mening verkondigd die niet in lijn is met zijn opdrachtgever, i.c. het
college.
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ANTWOORD
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]
datum:

