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Aan: College van B&W van de gemeente Albrandswaard  

Van: VVD Fractie  

Datum: 9 maart 2011  

  

Betreft: Vragen tbv gemeenteraadsvergadering mbt Speeltuin 

Vereniging Portland.  

 

Medio november 2010 ontvingen wij namens het bestuur van de speeltuinvereniging 

Portland een brief waarin openheid van zaken betreffende de realisatie van de 

speeltuin werd verwoord. Op 7 februari ontving de gemeenteraad een memo van het 

college betreffende de stand van zaken over de Speeltuin Vereniging Portland en het 

proces van bezwaar en beroep. Nav deze memo’s en enkele signalen van betrokken 

omwonende formuleren wij voor u de volgende vragen: 

 Waarom loopt u in uw memo vooruit op de zaken, terwijl de hoorzitting en 

het advies van de beroep en bezwarencommissie nog plaats moeten vinden? 

 Wat was uw reden tot een oproep van de wethouder voor nieuwe leden voor 

de speeltuinvereniging zoals verwoord in een verslag de Dalton school( De 

Grote Reis?) d.d. 24 februari? 

 Hoe verklaart de wethouder dat zij zich persoonlijk en publiekelijk bezig 

houdt met het promoten van een particulier initiatief als de 

speeltuinvereniging ten opzichte van de omwonenden van het Bakkerpark? 

 Hoe ziet u de u de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid die 

deze actie oproept terwijl u nog moet oordelen in een procedure van 

bezwaar en beroep? Welk belang dient u met dergelijke acties terwijl er een 

beroep en bezwaarprocedure loopt? 

 Was het niet veel verstandiger geweest om het advies van de onafhankelijke 

commissie af te wachten, een beslissing te nemen, die te communiceren en 

het gesprek aan te gaan met de partijen afhankelijk van uw beslissing in 

plaats van u in de zaken van de particuliere initiatiefnemers te mengen? 

 Welk draagvlak verwacht de wethouder na het komende besluit inzake de 

bezwaarschriften om nog in gesprek te kunnen gaan met de omwonenden? 

 Kan het zijn dat door dergelijke uitspraken door een lid van het college, de 

beslissing van het college op bezwaar alleen al om die reden aanvechtbaar 

is?  

 Welke initiatieven heeft het College tot nu toe genomen om de partijen, voor 

een dergelijke beroep en bezwaarprocedure, bij elkaar te brengen? 

 Is de wethouder zich bewust van de financiële gevolgen indien de 

continuïteit van het bestuur van de speeltuinvereniging niet te borgen is? 

Hoe gaat  de wethouder dit risico af dekken? 

Namens de VVD fractie, 
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 René Moret    


