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Beantwoording art. 41 vragen VRIJ!

Geachte raadsleden,
In antwoord op de artikel 41 vragen van het raadslid van VRIJ!, mevrouw Uiterwijk,
over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
1. Wij verzoeken u dringend deze correspondentie vanuit het college met de
hulporganisatie(s) openbaar te maken. Wij ontvangen graag deze emailwisseling in de beantwoording van deze artikel 41 vragen.
Antwoord:
In de beantwoording van de eerdere art. 41 vragen is de inhoud van de
mailwisseling al opgenomen. (Antwoord op vragen 7 en 8 (UIT-20-49781). De
letterlijke tekst van de geanonimiseerde e-mail luidt:
Hierbij wil ik aangeven dat het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Beverwijk de oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland een
veilige plek te bieden in Nederland, ondersteunt.
Met vriendelijke groeten,
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.
Antwoord:
Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 11, heeft het college niet de
steunbetuiging ingetrokken, maar is kenbaar gemaakt dat de gemeente niet alle
protestacties tegen het kabinet ondersteunt. Dit is per mail op donderdag 18 juni
kenbaar gemaakt. De letterlijke tekst van de geanonimiseerde e-mail luidt:

Op verzoek van het college van gemeente Beverwijk wil ik het volgende kenbaar
maken:
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.
Met vriendelijke groeten,
Hierop is nog geen antwoord van de organisatie ontvangen.
3. Hoeveel van deze sympathieke initiatieven steunt het college uit naam van de
Gemeente Beverwijk, zonder dat de raad erover geïnformeerd is?
Antwoord:
Het is niet na te gaan of er eerdere steunbetuigingen zijn gedaan. Er is geen
overzicht beschikbaar van andere steunbetuigingen. Een dergelijk overzicht kan dus
ook niet openbaar worden gemaakt.
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?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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