Melding schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording tijdens het
vragenuur in de raadsvergadering
Datum raadsvergadering: 2 maart 2016
Onderwerp : Persvrijheid
Naam fractie : CDA
Naam raads-/commissielid: J. de Nooij
Aan de voorzitter van de raad.
Inleiding/Aanleiding:
In de gemeente Zevenaar is op dit moment sprake van voorbereidende
besluitvorming voor de vestiging van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen
Locatie (GVL). Daarbij wordt alles in het werk gesteld de besluitvorming open en
transparant en samen met onze inwoners ordentelijk te laten verlopen.
Vanuit de Gelderlander is de fractie van het CDAZevenaar een klacht over het
beperken van de persvrijheid omtrent dit thema toegekomen. Ook is de
fractievoorzitter benaderd met de vraag: is u verboden met de pers te spreken? Even
afgezien van deze vraag, immers er zal geen raadslid zijn in Nederland die zich dat
laat verbieden, is de vraag ernstig!
De fractie van het CDAZevenaar hecht er (net als alle fracties en het college) aan dat
het proces ordentelijk en transparant verloopt. Tot welke besluitvorming het ook
komt. Wij betreuren het dan ook dat het kennelijk in de beleving van de
verslaggevers van de Gelderlander zo is dat zij zich voelen aangetast in hun
persvrijheid. Een goed gesprek zoals zij aangegeven heeft niet geleid tot een andere
opvatting en dat is jammer.
Het schrijven van de chef nieuws van de Gelderlander, Eelco van den Heuvel, mede
namens een aantal anderen sluit af met: wij bedanken vriendelijk doch beslist voor
de service van de gemeente Zevenaar. U mag van De Gelderlander verwachten dat
wij professioneel genoeg zijn om onze eigen afweging te maken met respect voor
alle aanwezigen.
Tot slot de fractie van het CDAZevenaar kan zich voorstellen dat er alles aan was
gelegen om te komen tot een ordentelijk proces. Daarbij horen veel afspraken ook
die met de pers.

Vraag:
Mogen wij uw toelichting op het voorgaande?
Kan er een vergelijk komen waarbij afspraken met de pers worden gemaakt en hen
het vertrouwen wordt gegeven?
Gelieve de verantwoordelijke portefeuillehouder uit te nodigen, zodat deze in het
vragenuur bovenstaande vragen kan beantwoorden.

