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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2017, bij de bespreking van de kadernota, heeft wethouder van 

der Graaff gerefereerd aan de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP). In deze 

raadsinformatiebrief beantwoorden wij de vragen die de fractie EVA en de fracties NOVA, groep Ram-

Remijn, Stem-Lokaal hierover hebben gesteld. 

 

VRAGEN FRACTIE EVA 
1. Waarom heeft het college er voor gekozen om tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2017 te 

refereren aan het SEVP dossier? 
Antwoord: De wethouder (ic het College) refereerde aan het SEVP-dossier in beantwoording op 
vragen vanuit de fractie EVA omtrent de ratio van het weerstandsvermogen. Dit omdat het 
daadwerkelijk voordoen van het risico dat in dit dossier voor de gemeente speelt, grote impact zal 
hebben op de weerstands-ratio. 
 

2. Waarom heeft het college – toen zij voornemens was dit dossier tijdens de raadsvergadering 
te benoemen en mede gezien de bovenstaande overwegingen - er niet voor gekozen om de 
raad in voltalligheid en naar volledigheid te informeren middels een raadsinformatiebrief? 

Antwoord: Het College reageerde op vragen van de fractie EVA in de raadsvergadering van 3 juli jl. 
Vragen die niet vooraf met het college zijn gedeeld, waardoor van een ‘voornemen’ om dit dossier 
daarbij te noemen geen sprake kon zijn. 
De gesprekken die het College voert in het kader van het dossier SEVP bevinden zich op dit moment 
nog binnen diplomatieke kaders. Concrete voortgang is daarom nog niet aan te geven. Het College is 
voornemens zodra er concrete voortgang te melden is, de raad middels een Raadsinformatiebrief 
daarover in te lichten. Wel kiest het College ervoor de raad regelmatig, mondeling en geheim, zo 
volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de gesprekken die worden gevoerd. Dit is voor het 
laatst gebeurd in de commissie Planning&Control van 19 juni 2017 
 

VRAGEN FRACTIES NOVA, GROEP RAM-REMIJN EN STEM LOKAAL 
1. Waarom heeft de wethouder gemeend dit dossier in een openbare raadsvergadering aan te 

moeten halen als risicovol, wetende dat daarmee het algemeen belang niet gediend is en/of 
kan zijn? 

Antwoord: De wethouder (ic het College) refereerde aan het SEVP-dossier in beantwoording op 
vragen vanuit de fractie EVA omtrent de ratio van het weerstandsvermogen. Dit omdat het 



daadwerkelijk voordoen van het risico dat in dit dossier voor de gemeente speelt, grote impact zal 
hebben op de weerstands-ratio.  
Het College begrijpt niet zo goed waar hier het algemeen belang in het geding zou zijn. Er wordt 
immers gerefereerd aan informatie die ook in de risiscoparagraaf van de begroting is te lezen. 
 

2.  Is de wethouder zich bewust van de impact die zijn uitspraken kunnen hebben en is hij van 
 mening bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit dossier te kunnen blijven nemen?  
Antwoord: De informatie die de wethouder in de beantwoording van de vragen van de fractie EVA 
heeft gegeven, is dezelfde als de informatie die in de risicoparagraaf van de begroting staat. 
Aangezien deze openbaar is, zal de impact van zijn beantwoording dezelfde zijn als die van de 
informatie begroting. Het College ziet geen enkele aanleiding de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
binnen dit dossier te herzien of aan te passen. 
 

3.  Heeft de wethouder de overweging om zijn uitspraken te doen vooraf gedeeld in het college?  
Antwoord: Nee 
 

4.  Hoe beoordeelt het college de uitspraken van de wethouder?  
Antwoord: Het College heeft de gestelde vraag beantwoord. 
 

5.  Kan het college ons zo spoedig mogelijk informeren over de status van dit dossier en over de 
 wijze waarop hierover gecommuniceerd kan worden, mede gelet op de vragen die de 
 uitspraken van de wethouder met betrekking tot dit dossier bij meerdere fracties, waaronder 
 een fractie in de coalitie, hebben opgeroepen?  
Antwoord: Het College informeert de raad regelmatig over de status van dit dossier. Dit is voor het 
laatst gebeurd op 19 juni 2017 in de commissie Planning&Control van de  gemeenteraad. De 
informatie die het College daarbij verstrekt blijft onder de geheimhouding vallen die het College heeft 
verzocht en die door de commissie ook is opgelegd. 

 

VERVOLG 

Het college zal, met enige regelmaat, de gemeenteraad op de hoogte brengt van de ontwikkelingen 

binnen dit dossier.. 

 

BIJLAGEN 

1. Schriftelijke vragen fractie EVA nr. 1244280 

2. Schriftelijke vragen fracties NOVA, GRR, StemLok nr. 1248164 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 


