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Onderwerp

beantwoording raadsvragen 139 PvdA inzake VEK

Geachte Raad,
Door raadslid Ad de Graaf van de PvdA-fractie zijn op donderdag 11 februari 2021 vragen
gesteld met betrekking tot beantw VEK vragen 139 PvdA. De beantwoording van deze
vragen treft u hieronder aan.
Vraag 1. Op 11 juni 2020 heeft de raad amendement 099 aangenomen dat inhield
dat de raad nog geen inhoudelijke uitspraak over het voorlopig ontwerp MBP deed,
maar volstond met het vrijgeven van het document voor inspraak. In de adviesnota
aan de raad – zoals voorgelegd aan de commissie WRG van 4 februari 2021 – wordt
door het college gesteld dat het college van mening is dat met het vrijgeven voor
inspraak de raad het VO MBP heeft vastgesteld. 1 Deelt het college de mening van
de PvdA dat de raad het VO MPB op 11 juni niet inhoudelijk heeft vastgesteld, maar
uitsluitend heeft vrijgegeven voor inspraak?
Antwoord 1. Het college deelt deze mening niet. Door het VO MBP vrij te geven voor
inspraak, is het college van mening dat de raad het VO MBP heeft vastgesteld (zie ook
beantwoording vraag 1, raadsvragen 174 PvdA d.d. 3 nov 2020)
Vraag 2. Deelt het college de mening van de PvdA dat de passage in het
raadsvoorstel bij de lezer de onjuiste indruk doet ontstaan dat de raad het VO MBO
op 11 juni 2021 inhoudelijk heeft vastgesteld?
Antwoord 2. Wij gaan er van uit dat er wordt verwezen naar juni 2020. Het college deelt
deze mening niet.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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