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Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke (vervolg)vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde 
aangaande “oproep aan kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht” door te 
geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.  

Op 24 mei jongstleden en op 4 mei jongstleden (op 10 juni jongstleden omgezet naar zijnde artikel 41 
vragen) hebben wij vragen gesteld over de “oproep aan het kabinet: toon solidariteit in Europa, ook 
met kinderen op de vlucht”. In de beantwoording die we hebben ontvangen in de uitgaande brieven 
UIT-20-49231 en UIT-20-49781 geeft u echter op bepaalde vragen geen antwoord. Vandaar dat wij 
overgaan tot verdere vervolgvragen en ditmaal verwachten wij wel een antwoord. We hebben 
recent landelijk gezien dat zelfs appgesprekken over bestuurlijke aangelegenheden openbaar 
gemaakt moeten worden in het kader van de WOB. Wij zien dan ook absoluut geen reden waar u 
zich achter kunt verschuilen om de correspondentie niet openbaar te maken. 

In uw beantwoording geeft u aan dat er correspondentie is geweest tussen het college en de 
hulporganisaties. Op onze eerdere vraag om deze correspondentie openbaar te maken en toe te 
voegen heeft u het volgende antwoord gegeven: “Het betreft een e-mail waarin de ondersteuning 
door het college wordt ondersteund.”  

1) Wij verzoeken u dringend deze correspondentie vanuit het college met de hulporganisatie(s) 
openbaar te maken. Wij ontvangen graag deze e-mailwisseling in de beantwoording van deze 
artikel 41 vragen.  

Ook geeft u aan in uw beantwoording dat u de steun inmiddels heeft teruggetrokken. “De gemeente 
heeft aangegeven de oproep om 500 verweesde kinderen uit Griekenland op te nemen te 
ondersteunen. Dat betekent niet dat de gemeente alle protestacties tegen het kabinet ondersteunt. 
Wij zullen dit ook kenbaar maken bij de organisatie van de eerder gedane oproep.” U geeft aan dit 
kenbaar te maken bij de organisatie van de eerder gedane oproep. 

2) Graag ontvangen wij de correspondentie van het college met de hulporganisatie(s) over het 
terugtrekken van de steun rond deze protestacties. Ook hierbij het dringende verzoek dit toe 
te voegen aan de beantwoording van deze artikel 41 vragen.  

U geeft in uw beantwoording aan dat het college deze oproep enkel ondersteunt heeft omdat zij dit 
een sympathiek en goed initiatief vindt. Blijkbaar bent u ook in de veronderstelling dat dit niet tot uw 
actieve informatieplicht naar de raad behoort, zie uw antwoord op deze vraag: “Het betreft geen 
collegebesluit. De steun is uitgesproken omdat het een sympathiek initiatief is.“  

3) Hoeveel van deze sympathieke initiatieven steunt het college uit naam van de Gemeente 
Beverwijk, zonder dat de raad erover geïnformeerd is? 

4) Kunt u een lijst toevoegen van alle sympathieke en goede initiatieven waar het college haar 
steun aan betuigd heeft, zonder de raad te informeren? 

Namens de fractie Vrij! 
Kelly Uiterwijk 

 
 


