Motie Vreemd aan de orde van de dag
(RvO Art. 27)

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 10 mei 2012;
constaterende dat;
- Een hoorzitting een instrument van de raad is dat gebruikt kan worden om haar taken, zoals de
controlerende taak, uit te kunnen voeren;
- Een hoorzitting de mogelijk biedt voor de raad om ook andere betrokkenen, dan leden van het
college, over een onderwerp te kunnen horen;
- Het college niet wil dat ambtenaren worden gehoord bij de hoorzitting;
- De commissie verantwoordelijk voor de voorbereiding van de hoorzitting van mening is dat zij de lijn
van het college volgen om geen ambtenaren uit te nodigen voor de hoorzitting;
Overwegende dat:
- Raadsleden zich bewust zijn van de positie van ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie en
derhalve louter informatieve en/of technische vragen zullen stellen;
- Ambtenaren op directieniveau voldoende politieke sensitiviteit hebben en zich ook niet zullen laten
verleiden tot het doen van politieke uitspraken;
- Een deel van de hoorzitting achter gesloten deuren kan plaatsvinden;
- Ambtenaren niet verplicht zijn om te verschijnen op de hoorzitting;
- Niet het college, maar de raad bepaalt of ambtenaren worden uitgenodigd;
Verzoekt de raad;
In te stemmen met de mogelijkheid om ambtenaren op directieniveau, indien gewenst, te kunnen horen
tijdens de hoorzitting over de cluster sociale dienstverlening.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:
Forza!
Michel van Dijk

Toelichting op de motie.
Op 26 april 2012 is er een bijeenkomst geweest ter voorbereiding van de hoorzitting op 30 mei, waarbij de
voorbereidende commissie, afgevaardigden van de politieke fracties, de burgemeester en de griffie
aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst heeft ondergetekende het onderwerp en de vragen opgegeven
die wij zouden willen stellen om meer duidelijkheid te krijgen over de wijze van communicatie en over de
problemen binnen de cluster Sociale Dienstverlening tussen de wethouders en de ambtenaren. Om hier
meer zicht op te krijgen, is onze fractie van mening dat wij de mogelijkheid moeten hebben om
(voormalige) ambtenaren te horen. Wij hechten veel waarde aan hoor en wederhoor. De burgemeester gaf
aan geen ambtelijke uren ter beschikking te willen stellen voor de hoorzitting, zonder mijn inziens een
goede motivatie.
Op 3 mei jl. heeft ondergetekende bij de voorbereidende commissie nogmaals een verzoek ingediend om
ambtenaren te mogen horen, wij zijn van mening dat de eerste weigering niet voldoende is gemotiveerd.
Tijdens een bijeenkomst van de voorbereidende commissie op 9 mei is dit verzoek behandeld en de
commissie laat onze fractie het volgende weten: “de lijn van het college te volgen en geen ambtenaren te
zullen uitnodigen”.
Onze fractie betreurt het dat de commissie, juist in het kader van het dualisme, geen eigenstandig en
gemotiveerd standpunt heeft ingenomen en slechts de lijn van het college wilt volgen. Middels deze motie
vragen wij aan u, de voorbereidende commissie, dit te corrigeren en alsnog uw raad de mogelijkheid te
bieden om eventueel ambtenaren uit te nodigen voor de hoorzitting van 30 mei aanstaande.

