Melding schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording tijdens het
vragenuur in de raadsvergadering
Datum raadsvergadering: 2 maart 2016
Onderwerp: Proces besluitvorming GVL
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. Daarbij wordt alles in het werk gesteld de besluitvorming open en
transparant en samen met onze inwoners ordentelijk te laten verlopen. Welk besluit
t.z.t. ook wordt genomen. Conform het communicatieplan is er een tweetal sessies
geweest om als raad met omwonenden en inwoners van Zevenaar van gedachten te
wisselen.
Transparantie en openheid zijn belangrijk. De raad moet er daarbij op kunnen
vertrouwen dat de informatie die met de raad wordt gedeeld up to date is. Zeker als
die met inwoners wordt gedeeld. Het stoort de fractie van CDAZevenaar dat daags
na de sessie met de inwoners een memo over de GVL wordt ontvangen waarin de
raad wordt geïnformeerd over:



Het besluitvormingstraject
Extra budget

Vragen:
1. De raadsleden hebben conform de gemaakte afspraken op grond van
verstrekte informatie de (voorlopige) planning gecommuniceerd met de
inwoners. Hoe kan het bestaan dat daags daarna een memo verschijnt met
een andere planning?
2. Hoe ziet het (besluitvorming)proces er nu (stand van zaken heden) precies
uit?
3. Is het college voornemens de raad een besluit voor te leggen over de
bestuursovereenkomst die wordt aangegaan over de GVL?

4. In de commissie ruimte van februari zijn een aantal vragen gesteld over de
capaciteit van de ambtelijke organisatie, kan de organisatie alle grote
projecten gelijktijdig wel aan, hoe zit het met het ziekteverzuim, hoe zit het met
de inhuur, welke zaken blijven nu liggen etc.? Onze fractie gaat ervan uit dat
deze vragen worden beantwoord. Blijft de vraag of het gestelde in de memo
tav van budget niet eerder gesteld had moeten worden?
5. In het verleden kreeg de raad informatie over de stand van zaken
medezeggenschapsraad werknemersonderzoeken. Die hebben we allang niet
meer gezien. Wanneer komt de volgende rapportage?
Gelieve de verantwoordelijke portefeuillehouder uit te nodigen, zodat deze in het
vragenuur bovenstaande vragen kan beantwoorden.

