
          

 

 

Landgraaf, 21 maart 2017 

 

Geachte voorzitter van de raad, 

 

Onder verwijzing naar artikel 42 van het Reglement van Orde van de raad, wil ik graag gebruik maken 

van het vragenuur, aanstaande donderdag 18:00 uur. Het onderwerp van de te stellen vragen is de 

mededeling van de gemeentesecretaris aan ondergetekende dat beschikbare informatie met betrekking 

tot de investeringsagenda, niet aan de raad wordt verstrekt.  

 

Op maandag 13 maart heb ik het college van B&W verzocht om de beschikbare (ambtelijke) informatie 

ten aanzien van de investeringsagenda ter kennisname aan de raad toe te sturen. 

Het betreft informatie met betrekking tot een investeringsagenda van vele miljoenen euro’s. Zowel de 

gemeente Heerlen als de Provincie Limburg hebben onlangs nog aangegeven nog altijd, ondanks de 

strijd vanuit Landgraaf, graag in samenwerking mét Landgraaf invulling te willen geven aan deze 

gezamenlijke agenda. Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 februari 2017 gaf de heer Dritty 

(GBBL) aan dat de nieuwe coalitie niet bereid is om namens Landgraaf input te leveren voor deze 

miljoeneninvesteringen. Elke vorm van constructieve dialoog over deze investeringsagenda zou 

geweigerd worden. Daarmee neemt de gemeente Landgraaf doelbewust het risico geen input te kunnen 

leveren aan deze investeringsagenda. Met dit gegeven zijn zowel de tegenstanders- als de voorstanders 

van de voorgenomen herindeling met Heerlen niet gebaat.  

 

Ten aanzien van het bovenstaande heeft de PvdA-fractie de volgende vragen: 

 

1. Deelt het college de mededeling van de gemeentesecretaris dat de beschikbare en gevraagde 

informatie niet met de raad wordt gedeeld?  

2. Zo ja, waarom wordt ten aanzien van deze informatie zo geheimzinnig gedaan en welke 

argumenten heeft het college om de gevraagde informatie niet aan de raad toe te sturen?  

3. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het in ieders belang is dat het college op 

constructieve wijze meedenkt en meestuurt op de te realiseren investeringsagenda? Waarom 

wel of waarom niet? 

4. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat, ondanks een fundamenteel verschil van 

opvatting over de te voeren strijd, het meesturen op de investeringsagenda op geen enkele 

manier de te voeren strijd hoeft te frustreren of beïnvloeden? Waarom wel of waarom niet? 

5. Ondermijnt het college – dat onder andere Gedeputeerde Staten de maat neemt over 

bestuurlijke verantwoordelijkheid – niet zélf haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor álle 

Landgraafse inwoners door niet te willen meedenken en meesturen op de voorgestelde 

investeringsagenda van vele miljoenen euro’s?  



6. Is het college bereid om bij nader inzien en nadrukkelijk met in acht name van de wens van de 

meerderheid van de raad voor het voeren van een strijd voor zelfstandigheid, alsnog met 

Landgraafse projecten en voorstellen te komen die geschikt zouden kunnen zijn voor de 

voorgestelde investeringsagenda? 

 

De informatie wordt niet verstrekt met als (formalistisch) argument dat het geen door het college 

vastgesteld document betreft en dat het om persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers van de 

gemeente Landgraaf gaat. Het inroepen van deze grond uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

gebeurt doorgaans alleen om daarmee de belangen van medewerkers te beschermen. In dit geval lijkt 

het geenszins om gevoelige informatie te gaan. 

 

7. Is het college bereid om bij nader inzien alsnog de gevraagde informatie ter kennisname aan 

de raad te brengen? 

 

Indien het college van mening blijft dat zij zelf niet wenst mee te sturen op de invulling van de 

investeringsagenda, is de PvdA-fractie bereid om in het belang van de inwoners van Landgraaf wél met 

suggesties en denkrichtingen over de investeringsagenda richting de Provincie Limburg te gaan.  

 

8. Is het college bereid hiervoor ambtelijke capaciteit vrij te maken voor dat deel van de raad dat 

behoefte heeft om hierover bij de Provincie Limburg input te leveren? Waarom wel of waarom 

niet? 

 

Indien het college bereid is de raad hiervoor te faciliteren in het kader van het recht op ambtelijke bijstand 

voor de raad, verzoekt ondergetekende met het oog op efficiency om ambtelijke bijstand van diegenen 

die hierover in het voorstadium ook al reeds enig huiswerk hebben verricht.  

 

Tevens verzoek ik het college de antwoorden op de gestelde vragen na de raadsvergadering op schrift 

aan de raad toe te sturen.  

 

Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet, namens de PvdA-fractie, 

 

 

 

 

Robin Reichrath 

Fractievoorzitter PvdA Landgraaf 


