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Betreft: vragen fractie Groep Ram-Remijn over Facebookberichten wethouder Rombout

Geachte raadsleden,
INLEIDING
De fractie Groep Ram-Remijn heeft op 14 april 2016 een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de
berichten op de Facebookpagina van wethouder Rombout. De berichten zijn geplaatst nadat de
gemeenteraad een besluit heeft genomen over de aanleg van kunstgrasvelden.
KERNBOODSCHAP

Samen met de gemeenteraad lering trekken uit de gevolgen van het gebruik van social media.
T OELICHTING
Social media kunnen betekenisvol bijdragen aan het proces van politieke besluitvorming. Onze
waarnemend burgemeester schreef dit al in zijn column in De Schakel van een paar weken geleden.
Protocollen en richtlijnen horen daar wat ons betreft niet bij. Wel de constatering dat social media
goed ingezet kunnen worden bij het leveren van een constructieve bijdrage aan het inhoudelijke
debat. Voor bestuurders maar ook ambtenaren staan integriteit, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid
voorop. Dat hoort bij de functie en dus ook bij hun gebruik van online communicatie. Wij zijn ons
bewust van de mogelijkheden die dat biedt en realiseren ons dagelijks dat er ook risico’s aan kleven
en valkuilen zijn. Het gesprek hierover gaan wij continu aan met elkaar maar ook met raadsleden en
medewerkers van onze ambtelijke organisatie.
VRAGEN FRACTIE GROEP RAM -REMIJN
Vraag 1.
Zijn de wethouders Maret Rombout, Hans van der Graaff en Jacqueline de Leeuwe op de hoogte van
het feit dat zij een openbaar account hebben op Facebook? En dat dit betekent dat iedereen kan
lezen wat er op Facebook wordt geplaatst door de betreffende persoon?
Antwoord:
Ja, genoemde wethouders zijn op de hoogte van hun openbare account op Facebook. Zij
weten/beseffen ook dat iedereen kan lezen wat zij op Facebook plaatsen.
Vraag 2.
Is het college op de hoogte van de genoemde Facebook-berichten (zie bijgevoegde foto's) van
mevrouw Rombout?
Antwoord:
Ja. Daags na de publicatie op de pagina en de daaropvolgende Twitterberichten heeft wethouder
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Rombout het college geïnformeerd.
Vraag 3.
Is het college van mening dat dergelijke berichtgeving niet past bij een wethouder van de gemeente
Albrandswaard? Graag het antwoord toelichten.
Antwoord:
Wij vinden het niet aan ons college om publiekelijk een mening uit te spreken over persoonlijke social
media berichten van wethouders. Uiteraard bespreken wij intern wel regelmatig de wijze waarop de
verschillende social media kunnen worden ingezet.
Vraag 4.
Kan het college aangeven in hoeverre er een protocol wordt gehanteerd m.b.t. uitingen op de sociale
media, waarin staat wanneer een wethouder op persoonlijke titel spreekt, en wanneer niet?
Antwoord:
Het college heeft richtlijnen/spelregels met betrekking tot uitingen op social media in bespreking
genomen.
Vraag 5.
Kan het college aangeven of wethouder Rombout hier op persoonlijke titel spreekt of namens het
college?
Antwoord:
Wethouder Rombout heeft haar uitspraken op een persoonlijke Facebookpagina gedaan en inmiddels
aangepast.
Vraag 6.
Deelt het college de inhoudelijke meningen in de vier genoemde Facebookberichten met wethouder
Rombout?
Antwoord:
Voor het collegestandpunt over dit onderwerp verwijzen wij naar “notulen” van de openbare
raadsvergadering van 21 maart 2016.
Vraag 7.
In Facebookbericht 3 wordt op Facebook gemeld dat de Groep Ram-Remijn en de heer Goudriaan
niet aanwezig waren bij een niet-openbare informele vergadering. Is het college van mening dat een
wethouder dergelijke fractie gebonden informatie mag delen op de sociale media?
Antwoord:
Het college hanteert de wetten, regels en afspraken met betrekking tot de formele vergaderingen van
raad en college.
Vraag 8.
Is wethouder Rombout zich er van bewust dat zij met het plaatsen van dit soort berichten bijdraagt aan
het verstoren van de verstandhouding binnen de Raad? En wat gaat zij er aan doen om dit te
herstellen?

Antwoord:
Wij constateren dat wethouder Rombout haar excuses heeft aangeboden en bereid is deze excuses in
een persoonlijk gesprek met de fractie Groep Ram-Remijn over te brengen. De uitnodiging daarvoor is
al eerder gedaan. Het college zet zich blijvend in voor verbetering van de verstandhouding binnen de
gemeenteraad en tussen college en raad.
Vraag 9.
Is wethouder Rombout zich bewust dat zij met het plaatsen van dit soort berichten bijdraagt aan het
verstoren van de verstandhouding tussen de Raad en het College? En wat gaat zij er aan doen om dit
te herstellen?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 8.
Vraag 10.
Kan wethouder Rombout uitleggen waarom zij het bericht niet van Facebook heeft verwijderd
(vandaag 11 april 2016, staan de berichten namelijk nog steeds op haar openbare facebookpagina)?
Als het antwoord is dat zij niet weet hoe dat moet, waarom heeft zij daar dan geen hulp bij gevraagd?
Antwoord:
Wethouder Rombout heeft zelf de berichten aangepast.
Vraag 11.
Beseft wethouder Rombout wat er op het plaatje Facebookbericht 4 staat en is dat ook wat wethouder
Rombout bedoeld te zeggen? Het plaatje van Loesje geeft volgens ons namelijk aan dat mevrouw
Rombout eerst goed heeft nagedacht (weliswaar over iets stoms) voordat ze het bericht op Facebook
heeft gezet, kortom dat het een hele bewuste keuze was om deze berichten te plaatsen. Antwoord
graag toelichten.
Antwoord:
Wethouder Rombout heeft ons aangegeven dat de spreuk van Loesje licht ironisch is bedoeld. spot in.
Het was zeker niet bedoeld om olie op het vuur te gooien.
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