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INLEIDING 
Op 5 augustus 2014 stelt de EVA fractie een aantal vragen naar aanleiding van een 
drietal retweets van wethouder Van Wolfswinkel die betrekking hebben op het conflict 
in de GAZA strook. In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen. 
 
Vraag: 
1. Is het college op de hoogte van de voornoemde drietal Twitter-berichten van de 

heer Van Wolfswinkel? 
 

Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag: 
2. Is het college met ons van mening dat hier sprake is van zeer eenzijdige 

berichtgeving en dit geen recht doet aan het perspectief van zowel  Israëlische als 
Palestijnse slachtoffers? 

 
Antwoord: 
Wij vormen ons als college over dit onderwerp geen inhoudelijk oordeel. Voor het 
bepalen van de grenzen van onze taak richten wij ons als college op wat de 
Gemeentewet hierover aangeeft, te weten de huishouding van de gemeente. Het 
onderwerp past eerder op de rijks agenda inzake het buitenlands beleid, niet op de 
agenda van ons college. 
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Vraag:  
3. Is het college van mening dat dergelijke berichtgeving en stellingname niet past bij 

een wethouder van de gemeente Albrandswaard en dat de heer Van Wolfswinkel 
hiermee niet de gemeente vertegenwoordigt? 

 
Antwoord: 
De heer Van Wolfswinkel heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
uitingen op Twitter als het gaat om taken die niet van de gemeente zijn. Zie ons 
antwoord op vraag 2. 
 
Vraag: 
4. Zo ja, roept het college de heer van Wolfswinkel op om zich per direct te 

onthouden van dergelijke twitter-berichten. 
 
Antwoord: 
Zie ons antwoord op vraag 3. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


