Schriftelijke vragen van De Lokale Partij

Wijdemeren, 29 december 2015.

Schriftelijke vragen fractie De Lokale Partij
De Lokale Partij ontving via Weesp onder andere een brief gericht aan het college
van Wijdemeren met dagtekening 24 december 2015. (brief als bijlage
bijgevoegd).
Onderwerp van de brief: Zorgen over tempo afbouw SWW samenwerking.

www.delokalepartij.org

De Lokale Partij is erg geschrokken van deze brief die met min of meer dezelfde
bewoordingen gestuurd is aan Stichtse Vecht en aan de gemeenteraad van Weesp.
Wij vinden het beschamend als blijkt dat wat het college van Weesp stelt, correct
blijkt te zijn.
Onze betrouwbaarheid als partner wordt op deze manier wederom te grabbel
gegooid.

twitter: @DeLokalePartij_

Vraag 1.
Deelt u de constatering dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen?
Indien het antwoord ‘neen’ is, dan graag een toelichting die dat duidelijk illustreert.
Indien het antwoord ‘ja’ is, dan graag een opsomming van wat niet wordt
nagekomen.

De fractie De Lokale Partij heeft naar aanleiding van deze brief de volgende
vragen:

Vraag 2.
Hoe kan dit gebeuren nadat burgemeester Smit bij herhaling (o.a. 29/7/15) stelt
dat Wijdemeren een betrouwbare partner is en dat wij alle afspraken nakomen?

email: info@delokalepartij.org

Vraag 3.
Wanneer en hoe gaat de portefeuillehouder de raad van Wijdemeren informeren
over het besluit dat 12 januari genomen gaat worden?
Vraag 4.
Klopt de constatering dat Weesp ongewild en ongepland terechtgekomen is in een
proces van afbouw en ontvlechting?
Vraag 5.
Klopt het dat u zonder overleg het voornemen heeft geuit de inkoop van het
sociaal domein per 1-1-2017 in de regio Gooi en Vechtstreek te doen?
Wanneer is of wordt de raad van Wijdemeren hierover geïnformeerd?
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Vraag 6.
Deelt u de constatering van Weesp dat dit (het gestelde in vraag 5) een ernstige
schending is van de gemaakte afspraken?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, vindt u dat passend binnen goed samenwerkingsschap?

www.delokalepartij.org

Vraag 7.
De gemeente Weesp bezigt in haar brief zware woorden als:
1 ernstige schending,
2 worden wij steeds voor voldongen feiten gesteld,
3 niet constructief en oncollegiaal,
4 bestuurlijke afspraken een wassen neus,
5 vertraging,
6 extra kosten,
7
situatie niet werkbaar’.
Wij vragen van u een toelichting per genoemde aantijging inclusief daarbij welke
actie u gaat ondernemen om het geschonden imago van Wijdemeren te herstellen.
Vraag 8.
"Het meest recente geval waarin afspraken niet nagekomen werden was de
implementatie van de backoffice applicatie”.
Welke gevallen waren er dan nog meer naast deze meest recente?

twitter: @DeLokalePartij_

‘Conversie naar het nieuwe systeem is inmiddels onverantwoord geworden’.
Welke gevolgen heeft dit feit?
Hoeveel vertraging wordt nu opgelopen en wie is daarvoor verantwoordelijk?
Voor wiens rekening zijn de kosten van dit echec?
Vraag 9.
Wat is de bandbreedte van de mogelijke extra kosten voor Wijdemeren, nu Weesp
zich niet gebonden voelt aan de afgesproken verdeelsleutel voor de afbouw van de
samenwerking?
Vraag 10.
Is het college van plan alle in de brief genoemde constateringen volledig te
ontkrachten en onverkorte nakoming van alle afspraken aan de gemeente Weesp
met cc aan Stichtse Vecht te bevestigen?

email: info@delokalepartij.org

Wij zien de antwoorden graag op korte termijn tegemoet, uiteraard uiterlijk voor
de eerstvolgende raadsvergadering van donderdag 21 januari 2016.

De Lokale Partij
Gert Zagt
Alette Zandbergen

Bijlage: Brief College Weesp (d.d. 24/12/15) aan Raad Weesp,
College Stichtse Vecht en aan College Wijdemeren
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