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1. Kan het College een verklaring geven waarom een belangrijke brief over de voortgang van de 

uitvoering van de motie van 6 februari (die beoogde een herhaling van de gemaakte administratieve 

fouten in het NUON dossier te voorkomen) pas na twee maanden en 1 dag na de dagtekening van het 

College van B&W bij de Griffie van de Raad is aangekomen?  

Door vakantie en ziekte van secretariële ondersteuning van het college is de verzending van de brief na 

behandeling in het college helaas tussen wal en schip beland. Het college mocht ervan uitgaan dat dat de 

brief direct naar de griffie zou worden verstuurd. Dit bleek in dit geval ten onrechte te zijn.  

2. In de brief wordt aangekondigd dat "nog dit jaar beleidsmedewerkers en MT-leden met een training 

bestuurlijke sensitiviteit starten". Hoe beoordeelt het College in dat kader het gevoel voor bestuurlijke 

sensitiviteit in de casus van genoemde brief die twee maanden onderweg blijkt te zijn? Is dit naar het 

oordeel van het College de zorgvuldigheid en tijdigheid waar de Raad nadrukkelijk om heeft gevraagd?  

Naar oordeel van het college heeft dit niet zo zeer te maken met bestuurlijke sensitiviteit maar met een 

zorgvuldige procesgang. Het college heeft daarom de secretaris opdracht gegeven om het werkproces 

anders te laten inrichten. Dit is inmiddels gebeurd.  

3. Kan de Raad ervan op aan dat -zeker in een situatie waarin het gaat om correspondentie tussen 

bureaus die niet verder dan enkele tientallen meters uit elkaar liggen- dit in de komende College-periode 

niet meer zal voorkomen en dat het College de processen en procedures zorgvuldiger zal bewaken? 

Zie het antwoord op vraag 2.  


