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de heer K. Wiesenekkerk.wiesenekker@woudenberg.nl14033reactie op uw brief n.a.v. gestelde vragen in de raadvergadering

Geachte mevrouw van der Weijden en mevrouw Bult ,
Uw brief over de door een raadslid in de raadsvergadering van 25 maart 2021 gesteldevragen over uw praktijk is in goede orde ontvangen . Omdat het een delicate kwestiebetreft is deze brief besproken door de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad .Het formele standpunt van de fractievoorzitters is dat het een raadslid vrij staat om ineen openbare raadsvergadering vragen aan het college te stellen . De raad , noch eenindividueel raadslid of fractievoorzitter kan beletten dat een raadslid vragen stelt .Daarmee is de kous echter niet af . Het raadslid zal met dit recht om vragen te stellen opeen zorgvuldige en verantwoorde manier moeten omgaan . Dit betekent onder meer dateen raadslid zich rekenschap moet geven welke impact het stellen van een vraag in deopenbaarheid kan hebben om vervolgens te overwegen of de kwestie zich leent voor deopenbaarheid . Of dat het beter is dit op een andere wijze aan de orde te stellen , zonderdat er op voorhand al kans bestaat op negatieve implicaties .
Vijf fractievoorzitters zijn van mening dat dit principe in de onderhavige kwestie tenonrechte niet is toegepast . fractievoorzitter van PvdA- GL- fractie blijft van mening datzij uit een oogpunt van algemeen belang ( volksgezondheid ) dit onderwerp wel in eenopenbare vergadering aan de orde kon stellen . De fractievoorzitters hebben afgesprokendat ieder op zijn /haar manier met u contact zullen opnemen om e.e.a. te bespreken . Defractievoorzitter van PvdA- GL , heeft aangegeven dit ook te zullen doen , maar nadat hetcollege de resultaten van het toegezegde onderzoek aan de raad heeft teruggekoppeld .
Graag verneem ik van u of uw brief en deze reactie aan de gehele raad moet wordenovergelegd . In dat geval maken deze onderdeel uit van de openbare vergaderstukken enkan iedereen hier kennis van nemen . Als dit wordt gedaan is het mogelijk dat ditaandacht in de media zal krijgen .
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
Hoogachtend ,

K. WiesenekkerRaadsgriffier
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