
De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Staf Bestuur en Directie 
Contactpersoon R.A. J.H. van Daal 

Telefoonnummer 023 567 61 22 
UW brief 1 1.75005 en 1 1.77964 

Ons kenmerk 201 1.0046821 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Verzenddatum 

Bijlage(n) Geen 
Onderwerp Beantwoording vragen fractie SRH over nogmaals 

opvragen gespreksverslagen en aanvullende verzoek 
KC, 2091 

om motivatie 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 28 november 201 1 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over 
nogmaals opvragen gespreksverslagen inclusief een aanvullende vraag d.d. 8 december 
201 1 aangaande motivatie van het antwoord. 

Onderstaand treft u de beantwoording van beide brieven aan. 

Vraag I: 
In uw beantwoording van uw brief met ons kenmerk 201 1.0043459 geeft u aan dat het, gelet 
op de breedte van uw vraagstelling, het voor ons ondoenlijk is deze vraag redelijkerwijs in 
behandeling te nemen. SRH is het niet eens met uw uitleg; volgens SRH is het helemaal niet 
ondoenlijk en is het helemaal niet zo breed als het college schetst. Eens in de zoveel weken 
komen partijen bij elkaar, daar worden gespreksverslagen van gemaakt en in het archief 
opgeslagen. Hoeveel zijn dat er perjaar, zes tot acht? Of tien tot twaalf keer? Dus breed en 
zoveel is het dus niet. SRH vraagt u dus nogmaals deze stukken/gespreksverslagen aan 
SRH aan te leveren. 

Aanvullende vraag: Kan het college haar antwoord motiveren, waarom het voor het college 
ondoenlijk zou zijn om de gestelde vraag van SRH in behandeling te nemen? 

Antwoord: ook in dit geval geldt dat herhaling van de vraag niet leidt tot een ander antwoord. 
Voor alle duidelijkheid herhalen wij nogmaals letterlijk uw oorspronkelijk vraag: "Hierbij 
vraagt de fractie van SRH alle versiagen/gespreksverslagen op, van de Bestuurlijke 
overleggen tussen de wethouders Bezuijen en Van Dijk van de gemeente Haarlemmermeer 
en o.a. van gedeputeerde Hooijmaijers en zijn collega's van de Provincie Noord Holland in 
de periode van I januari 2003 tot I januari 2008." Het betreft dus alle verslagen van alle 
gesprekken van twee wethouders gedurende vijf jaar (voor zover er verslagen zijn uiteraard* 1"' -n,p 
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en ook nog zijn bewaard rekening houdende met bewaartermijnen) zonder enige duiding wat 
betreft onderwerp, terwijl registratie van gespreksverslagen in de regel op onderwerp 
geschiedt. Voor een dergelijk verzoek geldt daarom dat gelet op de breedte van uw 
vraagstelling het voor ons ondoenlijk is deze vraag redelijkerwijs in behandeling te nemen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente ~az$$mmermeer, 
loco-secretaris, 

*- 6-drs M N. Lursen 
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