
 
 
 
 

□ Artikel 33 vraag  

 

 

 

 

Door 

 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer 

 

L. van Voorst 

(Hart voor Schijndel) 

Raad (via griffie) 

3317-024 

194847982 

 

Portefeuillehouder M. Fränzel 

Datum     26 september 2017 Bijlage(n)  

    

Onderwerp: Informeren van de gemeenteraad 

 

 

Geachte heer Van Voorst,  

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 14 september 2017 antwoorden wij u als volgt. 

 
De Mooi Schijndel Krant en CDA Meierijstad publiceerden dinsdag 12 september op 

respectievelijk hun website en Facebook-pagina berichten over een voorstel van het College met 

betrekking tot een subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen. 

 

Vraag 1: 

Heeft het College (of onder verantwoordelijkheid van het College de ambtelijke organisatie) De 

Mooi Schijndel Krant en/of CDA Meierijstad hierover op of voor dinsdag 12 september 

geïnformeerd? 

 

Antwoord vraag 1: 

Wekelijks wordt op dinsdag rond 12.00 uur de pers geïnformeerd over de genomen besluiten van 

de week daarvoor middels een perslijst. Dit is ook op dinsdag 12 september gebeurd. CDA 

Meierijstad heeft geen informatie ontvangen vanuit de organisatie. 

 

Zo ja: 

a. Wat is de reden dat het College (of onder verantwoordelijkheid van het College de ambtelijke 

organisatie) De Mooi Schijndel Krant en/of CDA Meierijstad hierover informeerde en de 

gemeenteraad op dat moment nog niet? 

b. Bent u het met ons eens dat de gemeenteraad ten minste tegelijk met de media geïnformeerd 

dient te worden over voorstellen aan de raad en dat er geen voorkeurspositie moet worden 

toegekend aan één of meerdere fracties of partijen? 

 

Antwoord vraag a/b. 

Op maandag worden de besluitenlijst en de perslijst door de burgemeester en secretaris 

vastgesteld en doorgezonden naar de griffier. Dit om er voor de zorgen dat de raad eerder wordt 



 

Zaaknummer 194847982 Pagina 2 van 2 datum  

geïnformeerd dan de pers. Omdat de pers ook een abonnement heeft op Ibabs is het voor de 

griffier niet mogelijk om deze stukken al op maandag op Ibabs te plaatsen. Om die reden gebeurd 

dit nu op dinsdag ongeveer gelijktijdig met verzending van de perslijst aan de pers. Op dinsdag 12 

september is de plaatsing van de besluitenlijst op Ibabs  iets later gebeurt dan de verzending van 

de perslijst aan de pers. Naar aanleiding van uw vragen is er opnieuw naar het proces gekeken. 

Het proces wordt zodanig geoptimaliseerd dat dit niet meer voor kan komen. De griffier zal 

gelijktijdig met de verzending van de perslijst aan de pers de besluitenlijst en de perslijst in Ibabs 

plaatsen. 

 

Zo ja: 

Wat gaat u doen om herhaling te voorkomen? 

Zie het antwoord hierboven. 

 

Vraag 2:  

Wat is de reden dat openbare besluitenlijsten van het College doorgaans pas na enkele weken in 

het informatiesysteem IBabs worden geplaatst?  

 

Antwoord vraag 2: 

De besluitenlijst van het college wordt de maandag volgend op de vergadering door de 

burgemeester en secretaris vastgesteld. Op dinsdag rond 12.00 uur wordt de besluitenlijst op 

Ibabs geplaatst.  

Daarnaast worden de raadsinformatiebrieven die opgesteld worden naar aanleiding van genomen 

besluiten door het college in Ibabs geplaatst. 

 

Vraag 3:  

Is het College bereid om zogeheten ‘perslijsten’ (Hart voor Schijndel vernam van een lokale 

journalist dat de gemeente die aan de media aanbiedt) voortaan ter kennisgeving ook en 

tegelijkertijd in IBabs te plaatsen? 

 

Antwoord vraag 3: 

Samen met de griffier wordt het proces zo ingericht dat de besluitenlijst en de perslijst op dinsdag 

gelijktijdig met de verzending van de perslijst aan de pers op Ibabs wordt geplaatst. Dit geldt 

alleen voor de perslijst die wordt opgesteld naar aanleiding van de genomen besluiten. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

    

Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   M.A. Fränzel MSc 
 

 

 

 


