08-10-2020
Geachte college,
LLB heeft de volgende vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van het
college 07-10-2020.
1. Waarom komt het college de gedane toezegging over de inspraakreactie
niet na? Wanneer kunnen wij de inspraakreactie ontvangen want die
schijnt al door het college te zijn verstuurd.
In de raadsvergadering van 30 september jl. heeft de wethouder gezegd dat
zij een inspraakreactie in concept klaar zou hebben en dat die in de
collegevergadering van 6 oktober jl. zou worden behandeld. Daar heeft de
raad op verzoek van LLB duidelijk een besluit over genomen. Tot op heden
hebben wij nog steeds geen inspraakreactie van het college gezien. Wij
hebben vandaag eind van de middag een melding gehad dat de
inspraakreactie van het college vandaag wordt getekend en dat wij morgen
waarschijnlijk een afschrift ontvangen. De raad moet nu maar afwachten of ze
morgen de inspraakreactie ontvangt. Dat is merkwaardig gezien de uitspraken
en de toezegging van wethouder Klein. Waarom heeft de raad de
inspraakreactie van het college niet eerder ontvangen, namelijk direct na de
collegevergadering van 6 oktober jl.? Dat was de afspraak die met de raad is
gemaakt. Nu is de raad voor een voldongen feit geplaatst want de
inspraakreactie is waarschijnlijk al verzonden.
2. Waarom gaat het college op deze manier met de raad om? Nu moeten de
partijen zelf op het laatste moment met een eventuele aanvulling of een eigen
inspraakreactie komen. Dat is onnodig haastwerk en komt de verdere
procedure voor het bewonerscomité radar nee niet ten goede. LLB heeft hier
op 30 september al voor gewaarschuwd.
3. Waarom heeft de wethouder op 30 september de concept inspraakreactie
die volgens haar klaar was, niet van te voren aan de raad gestuurd en
niet eerder in het college behandeld? Op deze vraag gaf de wethouder
tijdens de raadsvergadering geen antwoord en ook in de raadsinformatiebrief
vinden wij niets terug. LLB stelt hierbij de vraag opnieuw en wil hier z.s.m.
antwoord op hebben.
4. In de uitzending van RTL 4 d.d. 10 september 2020 stelt staatssecretaris
Visser dat de radar er wat haar betreft altijd komt. Zij suggereert daarmee
dat verzet tegen de radar geen zin heeft. Hoe denkt het college hierover?
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