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De gemeenteraad
De buitengewone leden van de gemeenteraad
23 maart 2018
Vragen GBZ
-

Geachte raadsleden,
Hieronder beantwoording vragen van GBZ over de enquêtes parkeren

Geachte fractie van GBZ,
Wij hebben uw brief van 14 maart in goede orde ontvangen.
Op uw inhoudelijke vragen inzake de Parkeer-enquêtes heeft wethouder Toonen
eerder al gereageerd. Zowel schriftelijk, als ook mondeling in uw Raad. Samengevat
is er inzake het door u genoemde onderwerp gehandeld conform het genomen besluit
en de afspraken hierover met de verantwoordelijk wethouder(s).
Daarnaast doet u in uw brief aannames en veronderstellingen die het College niet
herkent en waar zij met nadruk afstand van wil nemen. De door u gekozen taal, toon
en inhoud beschadigt mensen onnodig en onterecht. Dat is een bestuursstijl die het
College niet van u wil overnemen.
Dit College staat voor open en transparant communiceren maar met respect voor de
menselijke maat.
Eerder heeft het College zich in een openbaar raadsdebat verantwoord voor alles wat
speelde voor, - tijdens en na het ontslag van wethouder Demmers. Alle partijen,
uitgezonderd GBZ, hebben hun steun uitgesproken voor het handelen van het
College in deze. In uw brief menen wij te lezen dat u en oud- wethouder Demmers
het moeilijk vinden om te berusten in het eindoordeel van de Raad.
Het zou oud- wethouder Demmers sieren als hij zich op eigen kracht richt tot het
bestuursorgaan die het eindoordeel over zijn functioneren als wethouder heeft
uitgesproken , te weten de Gemeenteraad van Zandvoort.
Een brief hierover naar het College is niet het juiste instrument en is ook niet het
juiste bestuursorgaan. Ook de relevantie met uw raadswerk ontbreekt.

Het College hecht aan een goede samenwerking met alle partijen in de Raad. Het
debat dat Raad en College met elkaar voeren kan en mag scherp zijn op inhoud maar
wel binnen de gangbare fatsoensnormen. Met uw brief en de toelichting hiervan op
de sociale media bent u die grens in onze ogen over gegaan.
Zoals u heeft kunnen lezen hechten wij aan constructieve verhoudingen en daarom
staan wij open voor een goed gesprek. Wij horen graag of dit door u op prijs wordt
gesteld.
Met vriendelijke groet,
Het College

