Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:

20 februari 2019

Onderwerp: Beantwoording vragen fractie Water Natuurlijk inzake brieven gericht aan het
Algemeen Bestuur
Vraag 1
Geacht bestuur,
Onlangs werd ik benaderd door een ingezetene die mij vroeg of ik zijn ingekomen brief had
gelezen die hij aan het AB had gestuurd. Ik moest hierop ontkennend beantwoorden.
Navraag bij het secretariaat leerde mij dat met betrokkene een afspraak is gemaakt om het
probleem te bespreken. Het betrof dhr. J. van Miltenburg.
Dit noopt mij tot het stellen van de volgende vragen:
1.Was het een incident, dat een brief gericht aan het AB niet bij de ingekomen stukken is
gekomen?
2.Of is het beleid om de vragen, opmerkingen die in brieven aan het AB staan eerst op te lossen?
3.De vraag wordt dan :op welk moment wordt het AB hierover ingelicht?
4.Zijn er in de afgelopen periode meer brieven gericht aan het AB door het DB beantwoord zonder
dat het AB hierover is geinformeerd?
We willen een transparant Waterschapsbestuur zijn en dan zullen toch op zijn minst brieven die
geadresseerd zijn aan het AB , deze ook moeten bereiken.
-met vriendelijke groet,
Paul Tameling
namens de fractie van WaterNatuurlijk

Antwoord 1
Ad 1.
Ja dit betreft een incident.
Bij de afhandeling van brieven wordt vooral gekeken naar de inhoud van de brief. Zaken die in
brieven aan de orde worden gesteld betreffen vragen over de uitvoering van werken, projecten,
aanvragen voor vergunningen, of meldingen etc. Veelal zijn deze zaken door middel van delegatie
of mandaat in handen gegeven van het dagelijks bestuur dan wel (het management van) de
ambtelijke organisatie.
Zoals u heeft kunnen lezen in de besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 5 februari jl. is
besloten om brieven die gericht zijn aan het algemeen en dagelijks bestuur voortaan standaard
aan de agenda van de DB vergadering toe te voegen.
De brieven gericht aan het algemeen bestuur worden dan als ingekomen stukken toegevoegd aan
de vergaderset in iBabs. Bij het overzicht van ingekomen brieven zal een voorstel tot afhandeling
worden gedaan (bijvoorbeeld afhandeling in handen geven van het DB). Het algemeen bestuur
ontvangt een afschrift van het antwoord. Hiermee voorkomen we dat brieven die het algemeen
bestuur moeten bereiken, tussen ‘wal en schip’ belanden.

Ad 2.
Nee dit is geen beleid. Wel is het gebruikelijk om tussentijds een ontvangstbevestiging te sturen en
contact te leggen met de betreffende ingezetene over de behandeling van de brief. De reden is dat
het AB circa eens per zes weken vergadert. Bij dat contact wordt inderdaad bekeken of en zo ja op
welke wijze de kwestie naar tevredenheid kan worden opgelost.
Ad 3.
Het AB wordt zo spoedig mogelijk (bij de publicatie van de vergaderstukken in iBabs) ingelicht over
ingekomen brieven. Als de brieven binnenkomen na de publicatie van de stukken - maar voor de
AB-vergadering - wordt hiervan mededeling gedaan door de portefeuillehouder.
Ad 4.
Voor zover wij dat na kunnen gaan is dat niet het geval geweest.

