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Naar aanleiding van uw art. 36-vragen inzake de kwestie Marx-Meertens berichten wij u
het volgende.
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Vanuit het oogpunt van de rol van de raad, zijnde de kaderstellende, de controlerende en
de vertegenwoordigende rol, kunnen wij een aantal vragen niet plaatsen. Te meer vanuit
de controlerende taak niet valt in te zien waarom de naam van een ambtenaar vermeld
dient te worden. Bovendien is voor ons lastig in te zien wat de antwoorden op een aantal
vragen bijdragen aan het inzicht in de zaak. Desalniettemin wordt hier nader op
ingegaan.
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Daarnaast roept u op om, gezien de ernst van deze zaak, binnen 14 dagen te reageren.
Indien u met de ernst van de zaak verwijst naar de klacht die is ingediend, zouden wij dit
kunnen plaatsen. Echter, wij constateren dat de gestelde vragen geenszins betrekking
hebben op de klacht, hetgeen ons enigszins bevreemdt. Derhalve ontgaat ons uw oproep
om binnen 14 dagen te reageren. Wij hebben, nadat uw vragen op 11 mei in iBabs zijn
geregistreerd, ondanks de corona-perikelen en de hepi-vakantie, desalniettemin alles op
alles gezet om uw vragen voortijdig te beantwoorden.

Wat is de reden dat de raad nu pas via een RlB gekend wordt in deze reeds
jarenlang slepende kwestie?
Het betreft in deze een uitvoeringskwestie hetgeen een aangelegenheid is van het
College van Burgemeester en Wethouders. Echter, gezien het feit dat de heer
Meertens zich
gewend heeft richting u als raad en zelfs richting Gouverneur
Bovens, hebben wij gemeend u op basis van een feitenre/aas inzicht te verschaffen
in het door/open proces.
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Wie is de verantwoordelijke bestuurder in deze zaak?
Gezien de aard van de zaak met daarbij de vele aantijgingen van de adviseur van
Marx richting zowel organisatie als bestuur is bij collegebesluit
16 april 2019
formeel bekrachtigd dat de burgemeester bestuur/ijk aanspreekpunt is.
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Wie is de verantwoordelijke ambtenaar in deze zaak?
Nee/is.
Vanaf april 2019 betreft het in deze
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Op basis van Welke criteria, kwaliteiten of netwerk werd lVlr. Neelis ingehuurd?
ln het licht van de doorontwikkeling van het team VTH enerzijds en door uitval
wegens ziekte anderzijds zijn medewerkers ingehuurd om binnen het team VTH
voorkomende werkzaamheden te verrichten en de doorontwikke/ing mede mogelijk te
maken. ln het licht van de doorontwikkeling is de heer Nee/is geworven vanwege zijn
specifieke kennis en kunde op het gebied van ruimtelijke ordeningsrecht als ook
rondom zijn manager/al capaciteiten.

Zijn hiervoor offertes gevraagd?
Om de inzet van de werkzaamheden te verrichten voor de doorontwikkeling
team zijn diverse partijen benaderd.

van het

ls deze RIB niet veel te laat en dus niet pro-actief? Ze is immers pas aan de raad
verzonden na de brief van Meertens.
Zie reactie bij vraag
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Ziet u vooralsnog een oplossing in deze kwestie? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee,
waarom niet?
Zoals in het feitenre/aas weergegeven zijn er twee oplossingen mogelijk:
De heer Marx ondertekent
conform zijn reeds gedane mondelinge toezegging
de overeenkomst, of
De heer Man< dient een omgevingsvergunningaanvraag
in voor het afwijken van
het bestemmingsplan dan wel er wordt een verzoek tot herziening van het
bestemmingsplan ingediend.
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