
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Meerssen

Meerssen,  13 augustus 2014

Betreft: vragen ex art 40 Reglement van Orde met betrekking tot Armoedebeleid

Onder verwijzing naar
- brief KIJK!!! dd 6 augustus 2014 inzake Toezegging College dd 26 juni 2014
- brief College dd 12 augustus 2014 in antwoord op brief KIJK!!! inzake 

Toezegging College dd 26 juni 2014

Geacht College,

Dank voor uw brief dd 12 augustus. Eveneens dank voor de excuses voor het feit 
dat u niet tijdig heeft kunnen reageren als gevolg van omstandigheden. U 
begrijpt dat ik daarvan graag tijdig op de hoogte zou zijn gesteld. Met name  
binnen de  context van de mededeling ‘enkele weken’ die u op 26 juni jl. ten 
overstaan van de raad heeft gezegd nodig te hebben teneinde de toezegging 
waar we het hier over hebben gestand te doen. 

Inmiddels heeft u die toezegging nog steeds niet gestand gedaan. Gelet op deze 
onverhoopte en bestuurlijk onwenselijke gang van zaken is dit meer dan 
voldoende reden om u ex art 40 RvO enige vragen ter schriftelijke en prompte 
beantwoording voor te leggen. Dit temeer gelet op het zwaarwegende politieke 
belang dat in casu uitvoerig werd onderstreept in de raad van 26 jun l.l. 

1. Bent u – met mij – van mening dat het College gehouden is aan 
toezeggingen die het College de Raad heeft gedaan, evenals aan de 
termijnen die zij daar zelf voor heeft aangegeven?

2. Bent u – met mij – van mening dat u zich tot op dit moment niet aan die 
toezeggingen gehouden heeft?

3. Bent u – met mij – van mening dat u daarmee de Raad niet bedient zoals 
de Raad u gevraagd heeft en u de Raad vervolgens heeft toegezegd? Bent 
u zich tevens voldoende bewust van de bestuurlijke strekking van 
toezeggingen, van het geheel niet vrijblijvende karakter en daaruit voor 
het adequate raadswerk voortvloeiende ernstige belemmeringen?

4. Wilt u de Raad binnen één week na ontvangst van deze brief een overzicht 
leveren zoals u dat op 26 juni heeft toegezegd?

5. Bent u – met mij – van mening dat een dergelijk overzicht van groot belang 
is met het oog op de voorbereiding van de behandeling van de begroting 
door de Raad, ook rekening houdend met het feit dat door KIJK!!! op 26 
juni jl. tijdens de raadsvergadering een als sympathiek ontvangen 



amendement is aangehouden dat aandrong op het beschikbaar stellen van 
extra middelen ‘om snel en adequaat hulp te bieden aan burgers in 
financiële problemen, vooral ook als daarbij kinderen betrokken zijn, en 
hun deelname aan  maatschappelijk verkeer, educatie en verenigingsleven 
in gevaar komt dan wel is.’

6. Bent u – met mij – van mening dat de voorstellen voor het bijwonen van 
bijeenkomsten die u doet in uw brief van 12 augustus jl. op geen enkele 
manier aansluiten bij de concrete toezegging die uw College op 26 juni 
heeft gedaan. Het betreft daar ‘een overzicht’. Ik heb daar steeds een 
overzichtje van maximaal een A4tje  bij voor ogen gehad. 

Tot zover voor dit moment.

Met vriendelijke groet en in afwachting van een zeer spoedige reactie,

De fractie Kijk!!!

Paul Jansen


