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bijlage(n)  - 

Op 1 en 8 september 2021 heeft de gemeenteraad van Ermelo gesproken over het rapport van Necker 

van Naem Raadsonderzoek Langlopende dossiers. Interne en externe communicatie en samenwerking.  

In dit onderzoek is gekeken naar drie langlopende dossiers, te weten Bar Twinss, Tomassen Duck-To en 

Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. De bedoeling was om op 1 september ook met de direct betrokkenen 

in gesprek te gaan, helaas heeft dit niet als zodanig plaatsgevonden. 

Bij de behandeling van het rapport op 8 september heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met 

de titel Gesprek met insprekers. Met deze motie heeft de gemeenteraad zichzelf opgedragen een 

openbare gesprekstafel te beleggen waar in een open dialoog met de direct betrokkenen van de drie 

dossiers nader gesproken wordt over de communicatie met raad, college en ambtenaren. Dit gesprek 

gaat plaatsvinden op 27 oktober 2021. En u bent, als direct betrokkene, hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Wat is de insteek van dit gesprek? 

Het doel van het onderzoek was om te leren van enkele langlopende dossiers, specifiek ten aanzien van 

de interne en externe communicatie (waaronder de informatievoorziening) en samenwerking met 

betrokkenen. Hiervoor zijn de dossiers Bar Twinns, Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove en Tomassen 

Duck-To gekozen. De gemeenteraad heeft op 8 september de intentie uitgesproken met de 

aanbevelingen aan de slag te gaan en de sturing hierop belegd bij de driehoek Burgemeester-Griffier-

Gemeentesecretaris. Daarnaast heeft de raad ook uitgesproken beter op de hoogte te willen zijn van de 

ontwikkelingen in lopende dossiers inzake openbare orde, veiligheid, handhaving en vergunning. Het 

college heeft toegezegd de raad te informeren over de stand van zaken in diverse langlopende dossiers. 

Ook heeft de raad besloten af te zien van het houden van een raadsenquête. 

 

Maar het kan zijn dat de gemeenteraad toch nog iets gemist heeft. Een aantal van de direct betrokkenen  

heeft helaas slechte ervaringen opgedaan in de communicatie en samenwerking met de gemeente en 

kunnen de gemeenteraad dus goed vertellen wat er nog mist in deze aanbevelingen en de ingezette 

koers. De bijeenkomst is dan ook gericht op de vraag hoe een sterk en behoorlijk gemeentebestuur eruit 

zou moeten zien. Wat verwacht u van een gemeenteraad? En van een college van burgemeester& 

wethouders? En van de burgemeester? Hoe zou de gemeente moeten handelen als er een vergelijkbare 

situatie met andere inwoners of bedrijven ontstaat? De gemeenteraad wil graag van uw ervaring leren. 

 

Hoewel de raadsleden het zich kunnen voorstellen dat u graag wilt praten over de inhoud van uw 

dossier, is de insteek van de avond niet het inhoudelijk oplossen van uw dossier.  

Uiteraard put u uit uw ervaring met de gemeente (raad, college, gemeentelijke organisatie) en juist 

vanwege die ervaring wil de gemeenteraad met u in gesprek over de stappen die de gemeenteraad nog 

meer kan zetten, met de blik op de toekomst gericht. 
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Wat is de opzet van het gesprek? 

Voor het gesprek is een dubbele tafel op de Politieke Avond ingepland. Dat betekent dat er 1,5 uur de 

tijd is om met elkaar in gesprek te gaan. Alle genodigden en één raadslid/fractievertegenwoordiger per 

fractie zitten tegelijkertijd aan tafel. Het gesprek wordt geleid door een externe gespreksleider die wordt 

bijgestaan door de griffie. Aan het begin van de bijeenkomst krijgen alle genodigden het woord om hun 

visie op het gespreksonderwerp uiteen te zetten. We vragen u hierbij vanuit uw ervaringen met de 

gemeente antwoord te geven op de vraag ‘Hoe kunnen we Ermelo beter besturen en welke communicatie 

en samenwerking met betrokkenen hoort daarbij?’. Om vervolgens een goede onderlinge open dialoog 

te kunnen voeren, wordt u verzocht maximaal 5 minuten te wijden aan uw uiteenzetting. Nadat alle 

visies van de genodigden zijn gedeeld kunnen de raadsleden/fractievertegenwoordigers vragen aan u 

stellen, allereerst uiteraard vragen ter verduidelijking, maar ook vragen ter verdieping. We gaan er vanuit 

dat zich op deze wijze een gesprek ontvouwt rondom het thema ‘sterk en zorgvuldig gemeentebestuur’ 

met de focus op communicatie. 

 

Waar en wanneer? 

De openbare gesprekstafel is tijdens de Politieke Avond van woensdag 27 oktober 2021 en start om 

19.30 uur in de Theaterzaal van de Dialoog. Vanwege de verbouwing van de Dialoog is de entree van de 

Theaterzaal te bereiken vanaf de Chevallierlaan. U loopt vervolgens om het pand heen om via de witte 

deur het pand te betreden. 

Het gesprek is openbaar. Dat betekent dat publiek kan plaatsnemen op de publieke tribune of de 

gesprekstafel elders via de livestream op de website van de gemeenteraad kan volgen. 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn de griffie uiterlijk maandag 18 oktober te laten weten of u ingaat op deze 

uitnodiging? U vindt de contactgegevens van de griffie bovenaan deze brief. 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo, 

namens deze, 

mevrouw M.E. Haveman, 

griffier, 

 

 

 

 

afschrift gezonden aan: 

– Gemeenteraad Ermelo 

 


