PvdA vragen over IB-Brieven Digitale Raadsbijeenkomst 23-4-2020
Algemeen:
Bereikbaarheid stadhuis cq ambtenaren tijdens storing telefoonnummer 14070.
Herhaaldelijk blijkt het stadhuis en daarmee afdelingen en ambtenaren onbereikbaar te zijn wegens
storing op het 14070 nummer. Bij onbereikbaarheid van het KCC kunnen ambtenaren niet bereikt
worden. In deze tijd dat inwoners en ondernemers dringend met hun gemeente contact willen
opnemen is dat niet accepteerbaar.
Wat voor stappen zijn er ondernomen om dit probleem blijvend te verhelpen?
Zijn er (al) procedures die zorgen dat in geval van storing zorgen dat we wel als gemeente gewoon
bereikbaar kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers?
Bereikbaarheid van Handhaving na kantoortijden (en tijdens storing zie boven)
De politie geeft aan dat er een taakverdeling is gemaakt wanneer zij optreden en wanneer zaken
overgelaten en gemeld moeten worden bij Handhaving. Dit naast de Corona
handhavingsmaatregelen, waarbij er extra taken bij de handhavers terecht zijn gekomen.
Als politie wel altijd 24* 7 middels een telefoonnummer te bereiken is, waarom onze handhavers
niet? Zeker met de taken die zij hebben en er bij gekregen hebben.

IB 20 013 Richtlijn Cameratoezicht 2020
Gaarne agenderen in komend Forum Samenleving.

IB 20 019 Feitenrelaas Pasgeld.docx (2MB)
Andy: Vragen waren al een keer eerder ingediend
Feitenrelaas: 5 juni Provada, document had volgens de wethouder geen enkele status toen er
insprekers waren in de Raad. De uitvoerders hebben dit zelf als casestudie opgepakt.
Graag verduidelijken: Is het een intentieverklaring of handeling zonder status?
Welke contactmomenten zijn er geweest met de inwoners en omwonenden van dit gebied?
Welke afspraken liggen er nog voor verdere betrokkenheid met invulling van de ontwikkeling met
genoemde inwoners?

IB 20 020 Definitief rapport Syntraal aquathermie Te Werve.pdf (1MB)
Andy: Vragen waren al een keer eerder ingediend

IB 20 040 Resultaat 2019 en huidig financieel beleid.docx (216KB)
Komt terug als agendapunt.

