SCHRIFTELIJKE VRAAG
Indiener: D66, Han Boer
Datum indiening vraag: 16 april 2019
Onderwerp: Vervolgvraag Veiligheid Kermis Eibergen
Datum verzending antwoord: Conform reglement van orde Artikel 33. Lid 1 en 7 verzoeken wij u om een
mondelinge beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering op 16 april 2019.
Formulering:
Dank voor de beantwoording van onze vragen van 15 april jl. De antwoorden roepen wat ons betreft echter
vele nieuwe vragen op. Deze vragen komen voor een groot deel overeen met de inmiddels door de PVDA
fractie gestelde vragen, ter beantwoording in het vragenhalfuur in de raadsvergadering van heden avond.
Wij verzoeken onze vragen van gisteren – en mogelijk vandaag - nadrukkelijk in de raadsvergadering
mondeling te beantwoorden. Het reglement van orde spreekt in lid 1 van het aangeven van een voorkeur
voor de keuze van beantwoording. Uit lid 7 volgt dat voor vragen die ten minste 24 uur voor aanvang van
een raadsvergadering zijn ingediend, actueel en daartoe geschikt mondelinge beantwoording volgt. Wij
gaan er vanuit dat het college conform het reglement van orde onze vragen mondeling beantwoord,
ondanks de eerdere gedane schriftelijke beantwoording.
Onze fractie heeft de volgende aanvullende vraag:

Vraag: In het krantenartikel in de Tubantia van maandag 15 april wordt gesteld door de gemeente dat
“de exacte locatie van de attracties niet in de vergunning wordt benoemd, maar aan de kermisexploitant
is”. In de beantwoording van gisteren geeft het college aan dat de VNOG een plattegrond met
ingetekende attracties heeft beoordeeld. Is de plaats van de attracties nu wel of niet aan de gemeente of
aan de exploitant en hoe verhoudt zich dat met de uitspraak van de gemeente in de krant in het artikel
van 15 april?
Antwoord:

Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel aanmaken. Het antwoord zal
dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.

