
Van: dik van 't Hof <dikvanthof@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 13:37 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; ed@varnws.nl; Redactie Rtv 
<redactie@rtvstichtsevecht.nl>; Mathijs Steinberger <mathijs.steinberger@gmail.com> 
Onderwerp: JELLE =>Fwd: Diverse vragen en afspraken 
 
Geachte Griffie, 
 
Uit onderstaand bericht maak ik op dat u als grifiie  akkoord gaat of instemming heeft 
verleend het het 1 x per maand beantwoorden van vragen van mij aan uw griffie en raad. 
Graag zou ik dat dan van u vernemen hoe vaak ik u als griffie dit jaar heb benaderd, en 
hoevaak het een nieuw onderwerp betreft.  Maar ook graag dan even kijken naar termijnen en 
of er in plaats van een reactie een  onvolledig antwoord wordt gegeven door wie.Hierdoor kan 
ik dan niet  niet gebruik maken van mijn democratische rechten b.v.  zoals reserveren bij 
inspraak, bij het informeren van de de gemeenteraad, bij stellen van vragen aan de 
gemeenteraad etc.voor een behandeldatum. Dit lijkt op een soort van censuur en ongewenst. 
Maar ook is mijn inziens niet toegestaan bij het duale stelsel , en bestuursrechtelijk . 
 
Dik van ’t Hof 
 

Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van: "Toxopeus, Natascha" <Natascha.Toxopeus@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Diverse vragen en afspraken 
Datum: 23 mei 2019 om 12:45:33 CEST 
Aan: "'dikvanthof@gmail.com'" <dikvanthof@gmail.com>, 'Dik van 't Hof' 
<dik.hof@planet.nl> 
Kopie: "Griffie, Gemeente Stichtse Vecht" <griffie@stichtsevecht.nl>, "Boer, Jan de" 
<Jan.de.Boer@stichtsevecht.nl> 
 
Beste meneer Van ’t Hof, beste Dik, 
  
Ik heb u zojuist diverse mails gestuurd met antwoorden. 
  
Deze vragen (kenmerk in de mail) staan nu nog open, daar ontvangt u in de week van 3 juni een 
antwoord op. 

-       Strijdig met gemeentewet? (Z/19/157843) 
-       Brief Z/19/155413-D/19/132944 `Tomas de Smet 

  
Gezien de hoeveelheid vragen die u stelt aan meerdere disciplines en de overlap in deze vragen, 
zullen wij u in de toekomst maximaal 1 keer per maand beantwoorden. 
Het beantwoorden van uw vragen kost veel tijd en afstemming, omdat u ze aan meerdere partijen 
stuurt. 
  
Alle vragen die u stelt aan de raad, griffie, de ambtelijke organisatie worden alleen door mij 
beantwoord. Op vragen aan andere collega’s binnen de gemeente ontvangt u geen reactie. 
  
Ik verzoek u daarom nogmaals om alle vragen alleen aan mij te richten. 
  
  
Hartelijke groet, 
  
Natascha Toxopeus 
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