BurgerPartij Veldhoven
Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
7 augustus 2019

Onderwerp:
Stand van zaken toezeggingen van het college aan de gemeenteraad.

Geacht College,
BurgerPartij Veldhoven heeft een aantal toezeggingen gekregen van
portefeuillehouders. Omdat de tijd waarbinnen een antwoord verwacht kon worden
inmiddels verstreken is, willen wij u vragen om in uw antwoorden aan te geven wat
de stand van zaken is rondom deze toezeggingen .
Het gaat om de volgende toezeggingen:
1. De BurgerPartij Veldhoven heeft op 25 september 2018 de motie
“Toegankelijkheid Dienstverlening” aangehouden na de toezegging van de
portefeuillehouder dat hij genoemde zaken mee zou nemen in een intern
onderzoek. Dit onderzoek zou in “de herfst van 2018” gehouden worden. Ook
tijdens de algemene beschouwingen op 13 november 2018 kwam dit interne
onderzoek aan de orde. De uitkomsten en de eventuele acties naar aanleiding
van dit onderzoek zouden in 2019 gepresenteerd worden aan de
gemeenteraad.
Vraag:
Is het onderzoek gehouden, zo nee waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten
van dit onderzoek en welke concrete acties zijn, naar aanleiding van dit
onderzoek, door het college ondernomen?
2. De BurgerPartij Veldhoven heeft op 13 november 2018 de motie “Privatisering
buitenreclame en digitale (verkiezings)borden” ingediend. De
portefeuillehouder gaf aan: “al bezig te zijn met het opstarten van de
aanbesteding voor lichtmastreclame en driehoeksborden. Digitale borden
zouden hierin kunnen worden meegenomen, maar het is niet haalbaar om in
het eerste kwartaal van 2019 al te kunnen rapporteren. Medio 2019 kan hij wel
toezeggen”.
Vraag:
Is de aanbesteding daadwerkelijk uitgezet, zo nee waarom niet? Zo ja,
wanneer kunnen we de rapportage van het college verwachten?
3. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 7 mei 2018 is het rapport
van de rekenkamercommissie “Omgaan met meldingen/beheer openbare
ruimte” gepresenteerd en besproken. In de beantwoording heeft de
portefeuillehouder aangegeven blij te zijn met de aanbevelingen van de
commissie en in 2019 “een nog beter systeem invoeren”. Hierdoor wordt het

ook mogelijk de buiten beter app in te kunnen zetten. Knelpunt is hoe de
melding wordt verwerkt en wordt teruggekoppeld (inhoudelijk) en of dit
overeenkomt met de verwachtingen van de melder. Daarbij zal ook goed
moeten worden gekeken naar de wijze van communiceren. Hij wil hiertoe een
nadere analyse gaan maken. In eerste instantie beperkt de portefeuillehouder
zich tot het beleidsterrein van de openbare ruimte maar de suggestie van
BurgerPartij Veldhoven om het breder te trekken spreken hem zeer aan. Hij
geeft aan in een later stadium te bekijken of het breder kan worden getrokken
naar andere beleidsterreinen en zal dit binnen het college bespreken.
Vragen:
1) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van een
nieuw systeem voor de afhandeling van meldingen/beheer openbare
ruimte?
2) Heeft de “nadere analyse” van de wijze van communiceren plaats
gevonden, zo ja wat zijn hiervan de conclusies/resultaten. Zo nee, wanneer
kunnen we dit dan verwachten?
3) Kan het college aangeven of de bespreking binnen het college
geresulteerd heeft in het breder trekken van de aanbevelingen naar andere
beleidsterreinen?

Met vriendelijke groet,
BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx

