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Geachte leden van de raad, geachte griffier, 

Op 8 juli jl. namen wij kennis van het nieuwsbericht van de gemeenteraad over de stand van zaken 
met betrekking tot de langlopende dossiers. Dit nieuwsbericht was reden voor de secretaris van de 
Stichting DOEH om bij de griffie navraag te doen naar het vroegtijdig informeren van de 
personen/organisaties die betrokken zijn bij de drie dossiers voorafgaand aan de openbaarmaking én 
het openbare debat met de gemeenteraad in een beeldvormende bijeenkomst op 1 september as. 

Op 23 juli jl. kregen wij daarover schriftelijk inhoudelijke informatie van de griffie (zie bijlage 1). 
Daarbij bleek dat u voornemens bent om de rapportage op maandag 30 augustus as. naar de 
personen/organisaties die betrokken zijn bij de drie dossiers toe te sturen en aan het einde van de 
dag de stukken openbaar te maken. Op 1 september as. is vervolgens de beeldvormende vergadering 
in/met de gemeenteraad waar kan worden ingesproken. 

Formeel hebben wij dus ca. 2 dagen maar feitelijk een stuk minder want niet iedereen kan zich 
volledig vrijmaken om zich voor te bereiden op de beeldvormende vergadering van 1 september as. 

Dat is wat ons betreft dus een onredelijke voorbereidingstermijn en getuigt niet van het serieus 
nemen / respect tonen van alle direct betrokkenen bij deze al jarenlang lopende dossiers.  

Wij moeten in alle redelijkheid de gelegenheid hebben om inhoudelijk kennis te kunnen nemen van 
de rapportage, de aanbevelingen en conclusies plus het behandelvoorstel in uw raad. De beide 
Stichtingen willen daarover uiteraard ook met hun achterban overleggen om een gefundeerde 
mening te kunnen vormen en geven tijdens de openbare beeldvormende vergadering. Dat vraagt 
meer tijd dan de beschikbare 2 dagen! 

Wij verzoeken u daarom dringend om na de toezending van de rapportage ons meer tijd te geven om 
dat meningsvormende proces ook intern zorgvuldig te kunnen voorbereiden en de inhoud van het 
rapport te kunnen bespreken. Wij denken voldoende te hebben aan ca. 7 tot 10 werkdagen.  

De beeldvormende behandeling van 1 september kan wat ons betreft dan het beste door geschoven 
worden naar 15 september as. Het raadsdebat en de besluitvorming over de rapportage de week kan 
dan in de volgende raadsvergadering plaatsvinden. Dit past het beste in de lopende vergadercyclus 
van de raad. 
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Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk of u aan onze wens om meer voorbereidingstijd te hebben, 
tegemoet kunt komen.  

Een afschrift van deze brief met bijlage sturen wij naar de gemeenteraadsleden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Stichting DOEH, 

 
 
 
C. van Eijsden,       H. Daenen, 
secretaris        voorzitter 
 

Namens de stichting WRBT, 

 

 
R. A. Koolmees,       B.S.C. Groeneveld, 
secretaris       voorzitter 
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