Aan college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
Vlaardingen, 7 december 2019.
Art. 34 Vragen n.a.v. het opstappen van burgemeester A. Jetten

Naar aanleiding van het opstappen van de burgemeester en de daarbij vrijgegeven brief van
de burgemeester zelf, wil de ChristenUnie-SGP fractie de volgende vragen stellen aan het
college.
Rol Wethouders
1. Welke rol hebben de wethouders gespeeld bij het aftreden van de burgemeester?
2. Wat zijn de veranderingen in de bestuursstijl waardoor de kwaliteiten van
de burgemeester niet aansluiten bij die van het college?
3. Wat hebben de wethouder, gemeentesecretaris en de burgemeester besproken over
de positie van de burgemeester tijdens de collegebijeenkomst van 3 december?
4. Wanneer heeft het college besloten een andere bestuursstijl toe te passen?
5. Welke van de ontbrekende kwaliteiten van de burgemeester hebben de wethouders
zelf laten zien sinds het aantreden van het huidige college?
6. Waarom is de raad niet (vooraf) van deze verandering op de hoogte gebracht?
7. Hoe gaat u de nieuwe bestuursstijl uitwerken en in werking zetten?
8. Heeft de burgemeester volkomen vrijwillig haar beslissing genomen of moest zij dit
wel doen omdat het college het vertrouwen in haar opzegde?
9. Is het nu het beste moment om iemand aan de kant te zetten en een andere nog niet
besproken stijl toe te passen, terwijl er diverse grote vraagstukken voorliggen?
10. De raad heeft de burgemeester aangesteld; waarom vindt dit college dat zij zomaar
afstand van haar kon nemen zonder de raad hierover te informeren of raadplegen?
11. Kan elke wethouder afzonderlijk aangeven of over deze beslissing wel of niet
gesproken is met raadsleden uit de coalitiepartijen of met de fractievoorzitter van de
aan hem of haar gelieerde partij?
12. Denkt dit college nog voldoende vertrouwen van de gemeenteraad te hebben om de
stad te kunnen besturen?
13. Hebben de wethouders ook hun eigen positie overwogen?
14. Waarom zijn de wethouders niet solidair geweest door hun ontslag in te dienen?
15. Heeft het college nog vertrouwen in de onderlinge samenwerking?
16. Heeft het college nog vertrouwen in het sluitend krijgen van de begroting?
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