Vraag van het CDA voor de Vragenronde (art 37a Rvo) van de raadsvergadering d.d. 7 september 2017

Geacht college,
In het Bunniks nieuws van 23 augustus jl. staat een artikel over de gezamenlijke studie van de Provincie,
Wijk bij Duurstede en Bunnik naar de verkeersdruk op de N229. De studie moet informatie geven over de
effecten van woningbouw op de verkeersintensiviteit van de N229. Prima dat een dergelijk onderzoek
plaatsvindt als onderbouwing van onze toekomstplannen.
In het artikel staat onder meer aangegeven dat Bunnik een verdubbeling van een grootschalige
woningbouwopgave ambieert : van 1000 naar 2000 woningen.
Wij hebben als CDA fractie als vervolg op de gezamenlijk motie d.d. 9 maart 2017 gevraagd of wij als
raad steeds goed op de hoogte gehouden kunnen worden van ontwikkelingen in het proces en dat is
toegezegd.
Daarom vinden wij het kwalijk dat deze relevante informatie niet direct gedeeld is met de
gemeenteraad. Het artikel zorgt voor verwarring. Dat vinden wij een slechte zaak.
Wij staan als volksvertegenwoordigers met onze mond vol tanden als er nu vragen aan ons gesteld
worden over dit onderwerp omdat we een informatieachterstand hebben. De fractie voelt zich in haar
rol als raadslid niet serieus genomen.
Het voorgaande roept bij het CDA de volgende vragen op:
College, waarom hebt u de raad niet geïnformeerd over uw bijdrage aan dit onderzoek, gepaard gaande
met de achterliggende motieven en argumenten?
Naar onze mening is er afgesproken dat de raad, eventueel via het seniorenconvent, op de hoogte
gehouden zou worden van belangrijke stappen in het proces van de uitvoeringsagenda. Wanneer zal het
college hier een start mee maken?
Hoe is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden geregeld rondom een mogelijke uitbreiding van
Bunnik en wie van de collegeleden is specifiek eindverantwoordelijk voor alle communicatie
hieromtrent?
Hoe gaat de verantwoordelijk wethouder voorkomen dat nogmaals gevoelige informatie de inwoners
bereikt zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte is?
CDA fractie
Leen Vernie

