
 

 
Schriftelijke vraag 
Procedureel betrekking hebbende op artikel 38 RvO 

 
Naam lid van de Raad: J.E.L. Futselaar en L.P.W. van der Velde  

 

Fractie:  SP en PvdA 

 

Datum:  30 december 2016 

 

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  20 januari 2017 

 
Onderwerp:  Overplaatsing medewerkers fietsenstalling De Graaff 

 

 

De medewerkers van de fietsenstalling De Graaf is onlangs meegedeeld dat één of meer van hen 
wordt overgeplaatst naar de fietsenstalling Van Heekplein. Reden zou zijn dat er op beide locaties een 
betaalde kracht moet werken. Zij voelen zich overvallen door dit bericht, hebben geen duidelijke uitleg 
gehad van het waarom en willen niets liever dan op hun huidige plek blijven werken. Ter 
ondersteuning van hun wens zijn zij een handtekeningenactie gestart waarvoor inmiddels al vele 
handtekeningen zijn verzameld. 
 
De SP en PvdA hebben naar aanleiding van de onderstaande situatie de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat er bij beide fietsenstallingen een betaalde kracht aanwezig moet zijn? 
2. Wat is de reden dat na 10 jaar bij de fietsenstalling De Graaf ook een betaalde kracht moet 

werken? 
3. Hoe lang werken de medewerkers van fietsenstalling De Graaf blijkbaar al vrijwillig terwijl dat 

wettelijk niet mag? 
4. Wat is de reden dat de medewerkers van fietsenstalling De Graaf dit bericht zo kort voor het 

ingaan van de verandering krijgen? 
5. Wat is de reden dat er niets op schrift staat over de verandering en er ook nog niets gepland 

staat? Met andere woorden; de medewerkers weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. 
6. Is de wethouder het met de SP en PvdA eens dat er slecht wordt/is gecommuniceerd met de 

medewerkers? 
7. Welke alternatieven zijn er waardoor de medewerkers van De Graaf niet hoeven te 

verkassen? Graag overzicht van kosten van de verschillende alternatieven. 

 
 
 
 

Artikel 38 - Schriftelijke vragen 

 
2 Ieder lid van de raad kan schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester stellen. Onder schriftelijke 

vragen worden ook verstaan vragen die via e-mail worden ingediend. 
 

3 Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden 
voorzien. 

 

4 De vragen worden ingediend bij de voorzitter van de Raad. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Raad en van het College of de burgemeester 
worden gebracht. 

 



5 Beantwoording vindt schriftelijk of via e-mail plaats, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie 
weken na ontvangst van de vragen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt de 
gemeentesecretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven 
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

 
6 Antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college of door de burgemeester aan de griffie 

gezonden, die ze terstond aan de leden van de Raad toezendt. 

 
7 De vragensteller kan in de eerstvolgende vergadering van de raad na de behandeling van de agendapunten 

nadere inlichtingen vragen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord, tenzij de Raad 
anders beslist. 

 


