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Geachte heer Bastiaens, 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief van 29 april 2022 delen wij u het volgende 
mede. 

Vraag 1 
Klopt het dat diverse (of misschien wel alle) Wijkoverleggen nog geen jaarlijkse bijdrage 
hebben ontvangen en zo ja, welke reden geeft u hiervoor aan en wat is de verwachting 
wanneer deze achterstallige betaling wel wordt voldaan? 

Antwoord vraag 1 
De betalingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Door een intern misverstand hebben de 
betalingen te lang op zich laten wachten. Wij betreuren de vertraging. De wijkoverleggen en 
dorpsraden zijn hierover door ons op 3 mei jongstleden geïnformeerd. 

Vraag 2 
De VVD-fractie vraagt het College de achterstallige betalingen direct te voldoen of tenminste 
binnen 14 dagen de betreffende Wijkoverleggen een voorschot uit te keren, Verder verzoekt 
de VVD-fractie het College de Wijkoverleggen direct hierover te informeren. 

Antwoord vraag 2 
Zie het antwoord op vraag 1 
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Vraag 3 
De VVD-fractie is van mening dat Wijkoverleggen tijdig en volledig geïnformeerd dienen te 
worden als van standaard zaken, zoals het uitkeren van betalingen, wordt afgeweken. Wat is 
de mening van het College hierover? 

Antwoord vraag 3 
Wij zijn het daar mee eens 

Vraag 4 
De VVD-fractie is van mening dat dit optreden het vertrouwen in een betrouwbare overheid 
schaadt, zeker nu de kloof tussen burger en politiek gespannen is. Welke mening heeft het 
College hierover? 

Antwoord vraag 4 
Wij betreuren dat de betaling zo laat heeft plaats gevonden. Daarvoor hebben wij excuses 
aangeboden aan de dorps- en wijkraden. Wij blijven in de toekomst in gesprek met de wijk 
en dorpsraden. 

Vraag 5 
Daarom vragen wij of het College ook van mening is dat de Raad proactief geïnformeerd had 
moeten worden? 

Antwoord vraag 5 
Nee, wij delen niet uw mening dat wij uw raad hierover proactief hadden moeten informeren. 
Toen duidelijk was dat de betalingen niet hadden plaatsgevonden hebben wij dit hersteld en 
de dorps- en wijkraden hierover geïnformeerd. 

Vraag 6 
De VVD-fractie verneemt graag wat er mis is gegaan met deze betalingen. Graag een 
uitgebreide onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 6 
Zie het antwoord bij vraag 1. 

Hoogachtend, 
Burgemeester e 
de secretaris de burgemeester 
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