
Van: Hekman, Jelle  
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 08:27 
Aan: 'email@bewonersstichtsevecht.nl' <email@bewonersstichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Bericht over registratie doodgeboren kinderen 
 
 
 
Geachte heer Jonker, 
 
Zoals ik u geschreven heb, is uw bericht doorgestuurd aan het college van B&W omdat de 
Gemeentelijke Basisadministratie een uitvoeringszaak is. 
U geeft aan dat u geen behoefte heeft aan antwoorden van het college. Ik zal dat melden aan B&W. 
 
Mijn advies aan de raad op de Lijst ingekomen stukken “ter kennisname, behandeling door het 
college van B&W” blijft in stand. 
Het is aan de raadsleden om daar desgewenst van af te wijken. Het is een advies; de raad besluit of 
het advies wordt overgenomen. 
 
De gemeenteraad laat de beantwoording meestal aan het college over.  
Een enkele keer wordt de griffier gevraagd om namens de raad te reageren. Het initiatief ligt dan bij 
individuele raadsleden. 
De voorzitter van de raad kan dan concluderen of de meerderheid van de raad daar mee instemt. 
 
U geeft aan dat u het op prijs stelt dat de correspondentie openbaar wordt gepubliceerd. We zullen dit 
aanpassen. 
 
Inmiddels is er een bericht op de website geplaatst over de registratiemogelijkheid. LINK 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jelle Hekman, griffier 
 
 
 
Van: email@bewonersstichtsevecht.nl <email@bewonersstichtsevecht.nl>  
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 13:14 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: suzanne@lokaalliberaal.nl; paulinebredt@gmail.com; maarten.van.dijk@hetnet.nl; 
a.gemke@planet.nl; riette.habes@maarssen2000.nl; miekehoek150@hotmail.com; 
klaas.ov@gmail.com; nicolroos@planet.nl; wim.ubaghs@live.nl; 'Arjan Kroon' <arjan@arjankroon.nl> 
Onderwerp: RE: Registreren doodgeboren kinderen 
 
Geachte griffie, 
 
Excuses dat mijn tekst niet duidelijk genoeg is, dus ik zal nu volkomen helder zijn.’ 
 
Onderstaande is niet “ Ter kennisname, in behandeling door College van B&W”. Onderstaande zijn 
vragen gericht aan de raad, vragen die ik als bewoner mag stellen. Ik heb geen behoefte aan 
antwoorden van het College, simpel, omdat deze vragen niet gericht zijn aan hen. Tevens is het niet 
aan de griffie om enerzijds stelling te nemen en anderzijds te bepalen wie onderstaande vragen gaat 
beantwoorden. 
 
Tevens verwacht ik van de griffie onderstaande èn deze mailwisseling volledig openbaar te zetten, dit 
omdat hier geen persoonlijke gegevens in staan waar de AVG op doelt. Alleen die van mij persoonlijk 
èn verwijzingen naar artikelen welke al openbaar zijn. Mijn persoonlijke toestemming is bij deze 
gegeven. 
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Samenvattend: 

- De vragen zijn gericht aan de Raad, waarop een antwoord wordt verwacht van de Raad 
- De mail, inclusief uw reactie en de mijne zullen openbaar in het Raadsinformatie systeem 

voor iedereen te lezen zijn. 
- Het is niet aan de griffie om te bepalen wie antwoord gaat geven op mijn vragen. 

 
P.s. in de Cc staan alle fractievoorzitters van de huidige Raad inclusief de voorzitter van de pilotgroep 
“Bestuurlijke Vernieuwing”. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens BewonersStichtseVecht.nl 
 
Sander Jonker 
 
 
Van: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: Thursday, February 7, 2019 12:38 PM 
Aan: 'email@bewonersstichtsevecht.nl' <email@bewonersstichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: Registreren doodgeboren kinderen 
 
Geachte heer Jonker, 
 
We hebben uw bericht van 6 februari 2019 opgenomen in het Bestuursinformatiesysteem met de 
vermelding “Ter kennisname, behandeling door College van B&W”. De bevolkingsadministratie is een 
uitvoeringszaak en daar gaat het college van B&W over. Uw bericht hebben wij daarom ook 
doorgestuurd aan het college van B&W ter behandeling.  
 
Vanaf 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we de 
namen en de brieven van inwoners en brieven met handtekeningen niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming kunnen publiceren.  
Uw bericht staat derhalve op ‘niet openbaar’ en is alleen zichtbaar voor raadsleden. 
 
We hebben u genoteerd als inspreker tijdens de gemeenteraad van 5 maart 2019. Zoals u weet is de 
spreektijd maximaal 3 minuten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jelle Hekman 
griffier 
 

 
 

 jelle.hekman@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 46 57 M 06 12 42 90 98 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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