
Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Datum: Dinsdag 06 juni 2017 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen fracties CDA, VVD, SP, D66 inzake 

“gemeente wil weten wie op PVV stemt” 
 
 
Geacht College, 
 
Met verbazing hebben SP en CDA kennis genomen van uw summiere beantwoording op 1 
juni jl. van de door vier raadsfracties samen ingediende vragen (op 24 mei jl.).  
U verwijst naar onderzoekstechnische redenen waarom een specifieke partij met name 
genoemd wordt in betreffende onderzoek. Mede stelt u dat op ambtelijk initiatief betreffende 
onderzoek is uitgevoerd.  
U stelt dat de gemeente Venlo geen onderzoek heeft gedaan naar het stemgedrag met 
betrekking tot stemmen op de PVV. Toch is een vraag uit de betreffende enquête de 
volgende: “Zou u overwegen PVV te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018?”. Voor de fracties van CDA en SP is dit reden tot het stellen van aanvullende vragen.  
 
Gaarne een serieuze inhoudelijke beantwoording van onze vragen. Daartoe deze 
aanvullende raadsvragen van de fracties van SP en CDA: 
 

1. Deelt u onze mening dat als het gaat om democratische processen en het stemrecht, 
dit de meest elementaire voorwaarden zijn voor het goed functioneren van onze 
democratie?  

• Zo ja, waarom staat u dan toe dat op ambtelijk niveau onderzoeken kunnen 
worden vrijgegeven waarin vragen staan aangaande het stemrecht?  

• Zo nee, welke democratische processen zijn voor u dan belangrijker?  
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
2. Betreffende onderzoek is bekend gemaakt ten tijde van zwaar politiek bestuurlijke 

problemen in de gemeente Venlo. Bent u bereid te onderzoeken waardoor er geen 
enkel gevoel voor de politieke actualiteit lijkt te zijn geweest bij de ambtelijke 
organisatie en daarnaast of de huidige politieke klimaat niet juist de uitkomst van de 
enquête beïnvloed?  

• Zo ja, bent u bereid de resultaten van dit onderzoek te rapporteren naar de 
gemeenteraad?  

• Zo nee, waarom niet?  
Graag een onderbouwing van uw beantwoording. 

 
3. U stelt in uw antwoord op vraag 6, waarin gevraagd wordt naar uw bemoeienis met 

het democratisch proces, specifiek het kiesrecht, dat het antwoord is meegenomen in 
de beantwoording van vraag 1. Echter verwijst u slechts naar de ambtelijke 
organisatie in die beantwoording. U bent politiek verantwoordelijk en daarmee geeft u 
derhalve geen antwoord op de gestelde vraag. Bent u bereid deze beantwoording 
alsnog op politiek bestuurlijk niveau te geven?  

• Zo ja, dan graag in deze die beantwoording meenemen.  

• Zo nee, waarom niet? 
 

4. De SP en het CDA beoordelen uw beantwoording van vragen van een meerderheid 
van de gemeenteraad als nauwelijks serieus te nemen. De reden hiervan is dat u 
verwijst naar de ambtelijke organisatie en inhoudelijk niet ingaat op de vragen. 
Waarom ontbreekt het u aan de politiek bestuurlijke sensitiviteit door juist in dit 
tijdsgewricht deze wijze van beantwoording te kiezen?  
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 



 
5. Is de afdeling communicatie van de gemeente Venlo betrokken geweest bij het 

besluit om deze enquêtevragen te stellen aan inwoners van onze gemeente?  

• Zo ja, heeft deze afdeling u dan gewezen op de risico’s van deze vraagstelling 
tijdens politiek-bestuurlijk problematische tijden? En zo ja, waarom is de enquête 
dan niet tegen gehouden?  

• Zo nee, waarom niet?  
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
6. Gezien de beantwoording van de vragen en de snelheid ervan kunnen SP en CDA 

niet anders dan vaststellen dat dit broddelwerk is. U wenst geen inhoudelijke politieke 
verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Dit terwijl juist op dit moment het 
College zich bewust zou moeten zijn van de kwetsbare positie waarin zij zich bevindt. 
Bent u voornemens de gemeenteraad vaker op deze manier te schofferen of hoe 
denkt u de volksvertegenwoordiging beter van dienst te kunnen zijn?  
Graag een onderbouwing van uw beantwoording. 

 
 
De fracties van SP en CDA verzoeken het college om onze vragen binnen de hiervoor 
gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
SP-fractie:  Ton Heerschop   
CDA-fractie:  Aissa Meziani  
 


