Aan het college van B. en W.,
Postbus 450,
6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.
Onderwerp: Onbeantwoorde vragen raadsvergadering 9 juli 2020.
Susteren, 1 september 2020
Geacht college,
In de raadsvergadering van 9 juli jl. heb ik een tweetal vragen gesteld die naar mijn idee onvoldoende
beantwoord zijn. Daarnaast is mij door de voorzitter, bij het stellen van een vraag, het woord
ontnomen omdat mijn vraag buiten de orde zou zijn.
Bij de programmabegroting, Deel 1 pagina 84 staat onder 5-Natuur en landschap;
“In het Beheerplan ‘Bos- en natuurterreinen 2014-2019’ is een indeling gemaakt naar bosfuncties.
Gericht op de functievervulling heeft contractpartner BosWerkt specifieke beheermaatregelen
uitgevoerd om de gewenst differentiatie in het gemeentelijke bosareaal te bereiken.” Ik heb hierbij
de vraag gesteld of dit correct is, omdat mijn informatie was dat BosWerkt deze opdracht niet meer
uitvoert, maar heeft doorgegeven aan een ander bedrijf. De portefeuillehouder gaf aan dat zoalshet
hier verwoord was correct zou zijn. Een dag later ben ik door de portefeuillehouder telefonisch ervan
op de hoogte gebracht dat mijn bewering de juiste was.
Vraag 1: Als BosWerkt deze opdracht niet meer uitvoert, wie doet dit dan wel?
Vraag 2: Waarom staat dit dan niet juist omschreven of wordt dit alsnog gewijzigd in de
programmabegroting?
Bij de programmabegroting, Deel 1 pagina 85, staat onder Openbare verlichting;
“Middels een aanbestedingstraject is met een grote Nederlandse fabrikant van ledverlichting een
overeenkomst afgesloten voor de levering van duurzame led armaturen.” Mijn vraag aan de
portefeuillehouder was aan welk bedrijf deze aanbesteding gegund is. De voorzitter ontnam mij toen
het woord omdat hij vond dat deze vraag buiten de orde was en dat daarom de naam van het bedrijf
in de vergadering niet genoemd mocht worden.
Vraag 3: Alsnog verzoek ik uw college om mij de naam van de fabrikant te geven die deze
aanbesteding verworven heeft?
Vraag 4: In de programmabegroting staan tientallen bedrijven genoemd die te pas en te onpas
worden genoemd door raad, college en de voorzitter. Ik stel dan ook een volstrekt legitieme vraag
die niet buiten de orde van de vergadering was. Ook het regelement van orde voor vergaderingen
geeft geen enkele aanleiding om dit in twijfel te trekken. Bent u het met mij eens?
Met vriendelijke groet,

Har Peters,
Raadslid Lijst Samenwerking.

