Van: email@bewonersstichtsevecht.nl <email@bewonersstichtsevecht.nl>
Verzonden: zondag 13 oktober 2019 23:01
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Moties en amendementen

Beste griffie,
Na herhaaldelijk vragen aan zowel raadsleden als ambtenaren wend ik mij tot u. Meerdere bewoners
is opgevallen dat de moties en amendementen welke worden aangeboden in de Raad niet
(openbaar) op de website van de gemeente en/of het Raadsinformatiesysteem staan. De laatste is
van 6 maart 2018 (zie https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Moties‐en‐
amendementen). We vinden dit niet wenselijk.
In het collegewerkprogramma (https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten‐
college/Collegewerkprogramma‐Stichtse‐Vecht‐2018‐2022‐gewijzigd‐vastgesteld‐in‐raad‐5‐3‐2019‐
2.pdf) staat het volgende (blz. 3, hoofdstuk Beleidsmatig meerjarenperspectief, Programma 1
Bestuur):
“ Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners Conform de “Visie en
uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020” gaan we als college voor uitstekende eerstelijns
dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk. Onze dienstverlening is digitaal, snel en
zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Onze klanten (inwoners en ondernemers)
staan centraal. We betrekken hen bij de inrichting van onze dienstverlening en gaan voor een
tevreden klant.”
Het platform www.BewonersStichtseVecht.nl biedt de bewoners van de gemeente zeer uitgebreide
informatie. We vinden het belangrijk dat elke bewoner weet wat in de gemeente speelt. Daarom
zullen we alle moties, amendementen en WOB verzoeken (welke ook niet op de website van de
gemeente staan) publiceren. Tevens zullen we het stemgedrag van alle Raadsleden benoemen.
Daarom willen we de griffie het volgende vragen ons te zenden:
 Alle moties en amendementen van 2018 en 2019
 Het stemgedrag van de raadsleden behorende bij deze moties en amendementen
 Alle WOB verzoeken van 2017, 2018 en 2019
Graag ontvangen we binnen 30 dagen elke motie, amendement en WOB verzoek als een los (.pdf)
document in een .zip bestand via de e‐mail op email@bewonersstichtsevecht.nl . Mochten alle
bestanden samen te groot zijn om te e‐mailen, adviseren we de griffie de tool www.wetransfer.com
te gebruiken. Op deze manier kan tot 2 GB in één keer verzonden worden. Mocht de griffie niet
kunnen voldoen aan ons verzoek, zullen we een WOB verzoek indienen.
Tenslotte verzoeken we de griffie dit verzoek openbaar te delen bij de ingekomen stukken voor de
Raad.
Alvast dank en met vriendelijke groet,
Sander Jonker
BewonersStichtseVecht.nl
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