
Hardinxveld-Giessendam 18 juni 2018  

Betreft reactie en aanvullende vragen artikel 12 RVO 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam. 
 

Geacht College, 

Met verbazing heeft de fractie van de PvdA de wijze van afhandeling van de schriftelijke vragen 

conform artikel 12 van het reglement van orde die aan u zijn voorgelegd betreffende het 

vaststellingsontwerp wijzigingsplan Regenboogschool kennis genomen. Met name het overschrijden 

van de beantwoordingstermijn die volgens het reglement van orde binnen 30 dagen behoort te 

geschieden. 

De vragen zijn aan u voorgelegd in de mail gedateerd 7 mei 2018 en door u ontvangen op 8 mei 2018 

Daarop hebben we een reactie gehad dat de vragen voor 8 juni 2018 beantwoord zouden worden. 

Op 13 juni 2018 hebben we een mail ontvangen met de beantwoording van de gestelde vragen met 

een foutieve datum vermeld boven de brief. Waar u onder ‘’Uw brief 12 juni 2018” vermeld, dit 

moet zijn ‘’07 mei 2018”. 

Hierbij willen we de volgende aanvullende vragen stellen. 

1. Bent u het met ons eens dat de beantwoordingstermijn is overschreden ? ( zie punt 4 

reglement van orde ) 

2. Zo ja, hoe komt dit ? 

3. Indien beantwoording niet binnen de in lid 4 en 5 genoemde termijnen van artikel 12 van het 

Reglement van orde kan plaats vinden, stelt het college vragensteller alsmede overige 

raadsleden hiervan  via de griffier gemotiveerd schriftelijk in kennis, waarbij de termijn 

aangegeven wordt, waar binnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld 

als antwoord. Waarom is dit niet gebeurd ? ( zie punt 6 RvO ) 

4. Bent u het met ons eens dat er in Hardinxveld-Giessendam veel 60 plussers in goedkope sociale 

huur of koopwoningen wonen ? 

5. Bent u het met ons eens dat de plaats waar de oude regenboogschool stond ideaal was voor 

goedkope sociale 60 + appartementen met ongeveer dezelfde hoogte als de oude school ? 

6. Vind u het ook dat bij bouw van 60 + appartementen er mogelijk goedkope sociale 

huurwoningen vrij waren gekomen voor starters en dit voor een goede doorstroming van de 

woningmarkt wenselijk was ? 

 

In afwachting van uw snelle reactie, groet ik u vriendelijke namens de PvdA fractie, Gert Maas 

 

 

   

 

  


