
 
 
 
 

□ Artikel 33 vraag  

 

 

 

 

Door 

 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer 

 

De oppositiepartijen* 

Raad (via griffie) 

Door griffie aan te geven 

Door griffie aan te geven 

 

Portefeuillehouder C. van Rooij 

Datum    Datum antwoord Bijlage(n)  

    

Onderwerp:  Special ‘5 jaar Meierijstad/Mijlpalen van Meierijstad’ 

 

*Lokaal, SP, Hart, Lijst Blanco, D66 en Gemeentebelang 

 

Beste heer Van Rooij, 

 

We namen kennis van de uitgave ‘5 jaar Meierijstad/Mijlpalen van Meierijstad’, opgenomen als 

onderdeel van de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen Stadskrant Veghel, De Mooi Rooi 

Krant en De Mooi Schijndel Krant. Het leidt bij ons tot de volgende vragen: 

 

1. Wat is de reden dat deze jubileumuitgave niet verscheen in de eerste weken van januari, 

toen de gemeente daadwerkelijk 5 jaar bestond en wél drie weken voor de verkiezingen? 

 

2. Wat is de reden dat met deze uitgave het jubileum tot een heugelijk feit voor het College 

is gemaakt en niet voor de gemeente en, vooral, waarom er geen enkele rol is gegund 

voor de gemeenteraad? 

 

In het verlengde hiervan: bent u zich ervan bewust dat de successen die de wethouders 

claimen, ook successen van de gemeenteraad zijn en dat Mijlpalen van Meierijstad geen 

coalitieprogramma is, maar is vastgesteld door een meerderheid van de gehele raad? 

 

3. Wat is de reden dat in de jubileumuitgave de wethouders, waaronder drie heren die ook 

lijsttrekker zijn, drie weken voor de verkiezingen in een gemeentelijke uitgave reclame 

voor zichzelf mochten maken? 

 

4. Bent u het met ons eens dat de wethouders en daarmee hun partijen op kosten van de 

gemeente in campagnetijd worden gepromoot? Zo ja, wat is uw voorstel om de bij andere 

partijen aangerichte schade te compenseren?  

 

Met vriendelijke groet, 

 



 

Zaaknummer  Pagina 2 van 2 datum  

Namens de fracties Lokaal, SP, Hart, Lijst Blanco, D66 en Gemeentebelang, 

 

P. Timmers, R. Merks, L. van Voorst, T. van Zutphen, M. Rozendaal en P. Verkuijlen 


