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Special ‘5 jaar Meierijstad\Mijlpalen van Meierijstad’

Beste heren Timmers, Merks, Van Voorst, Van Zutphen, Rozendaal en Verkuijlen,
Uw vragen van 24 februari 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Vragen:
We namen kennis van de uitgave ‘5 jaar Meierijstad/Mijlpalen van Meierijstad’, opgenomen als
onderdeel van de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen Stadskrant Veghel, De Mooi Rooi
Krant en De Mooi Schijndel Krant. Het leidt bij ons tot de volgende vragen:
1. Wat is de reden dat deze jubileumuitgave niet verscheen in de eerste weken van januari,
toen de gemeente daadwerkelijk 5 jaar bestond en wél drie weken voor de verkiezingen?
De publicaties volgen op de eindevaluatie Collegeprogramma Mijlpalen van
Meierijstad, waarin het college bestuurlijk verantwoording aflegt over de resultaten
van het collegeprogramma. Deze was begin 2022 nog niet beschikbaar.
2. Wat is de reden dat met deze uitgave het jubileum tot een heugelijk feit voor het College
is gemaakt en niet voor de gemeente en, vooral, waarom er geen enkele rol is gegund
voor de gemeenteraad?
Bij de tussenevaluatie in 2019 zijn gemeenteraad, inwoners, ondernemers en
organisaties aan het woord gelaten in een aparte uitgave/krant. Nu is ervoor
gekozen om dit te belichten vanuit het persoonlijke perspectief van de

collegeleden. In de inleiding wordt gesproken over de bijdragen van de inwoners,
de stabiele gemeenteraad en het krachtig bestuur.
In het verlengde hiervan: bent u zich ervan bewust dat de successen die de wethouders
claimen, ook successen van de gemeenteraad zijn en dat Mijlpalen van Meierijstad geen
coalitieprogramma is, maar is vastgesteld door een meerderheid van de gehele raad?
Ja, zie hiervoor.
3. Wat is de reden dat in de jubileumuitgave de wethouders, waaronder drie heren die ook
lijsttrekker zijn, drie weken voor de verkiezingen in een gemeentelijke uitgave reclame
voor zichzelf mochten maken?
De wethouders hebben een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Die staat los van hun
politieke rol. Gedurende de gehele collegeperiode is er gecommuniceerd binnen de
eigen portefeuille of door het college als geheel. Dat is niet anders in de periode
voor de verkiezingen.
4. Bent u het met ons eens dat de wethouders en daarmee hun partijen op kosten van de
gemeente in campagnetijd worden gepromoot? Zo ja, wat is uw voorstel om de bij andere
partijen aangerichte schade te compenseren?
Nee, zie voorgaande antwoorden.
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