
 
 
 
 
Reg. Nr. M 17.1 
 
Agendapunt: 17. Bestuursrapportage 2022 
 
Onderwerp: Motie van Treurnis inzake handelswijze wethouder Wisseborn 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 september 2022, gehoord de 
beraadslaging, 
 
constaterende dat: 
 

- ondergetekende door de handelswijze van het ambtelijk apparaat gehinderd is om tijdig de 
commissie vergadering van 13 september met als onderwerp de Berap goed voor te bereiden; 
 

overwegende dat : 
 

- in totaal 5 partijen op tijd de Technische vragen hadden ingediend; 
- BVNL de vragen door omstandigheden één dag te laat heeft ingediend; 
- de vragen van de 5 partijen niet binnen één dag beantwoord zijn; 
- gemiddeld 2 dagen per partij benodigd bleek te zijn om de vragen van de 5 partijen te 

beantwoorden; 
- één dag later inleveren van de vragen BVNL als resultaat gaf dat er nogmaals 2 werkdagen 

nodig waren om de vragen van BVNL en een andere partij te beantwoorden; 
- deze twee partijen in totaal 26 vragen hebben gesteld; 11 van deze vragen gaf als antwoord 

“zie elders” of daaromtrent; 
- derhalve maar 14 vragen inhoudelijk in deze extra 2 werkdagen zijn beantwoorden; 
- te pas en te onpas wordt gesteld dat de gemeenteraad het hoogste gezag binnen de 

gemeente vertegenwoordigd; 
 
concluderende dat: 
 

- de wethouder tijdens de commissie vergadering de hele kwestie bagatelliseerde en geen blijk 
gaf, door amper  inhoudelijk te reageren op het gestelde van ondergetekende; 

- ergo, zelfs een vraag van ondergetekende niet heeft beantwoord; 
- zelfs in deze raadvergadering, ook niet na herhaalde oproep van ondergetekende, geen 

afstand heeft genomen van de handelswijze van de organisatie; 
 

besluit: 
 

1. middels deze motie haar grote teleurstelling en treurnis uit te spreken over de gang van zaken 
en van het college in het algemeen en wethouder Wisseborn in het bijzonder, verwacht dat zij 
in de toekomst alles in het werk stellen om de werkzaamheden van raadsleden op een 
zodanige wijze kunnen verrichten dat een tijdige voorbereiding mogelijk is; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  

 
Wim Ubaghs 
BVNL Stichtse Vecht  
  

Verworpen, de griffier 

Unaniem De fractie 
BVNL had 
voor willen 
stemmen  


