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POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G

Fracties van de partijen:
CDA-fractie , SGP, VVD, POV, PvdA.

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
07-02-2019 1076315 / 1084125 15 maart 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
W. Vael Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van fracties POV-SGP-CDA-VVD-PVDA inzake 
aanvulling op artikel 34 vragen van GroenLinks inzake Burgerparticipatie Nollebos-Westduin

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de door uw fracties ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij 
u als volgt.

Uw inleiding
In de Besluitenraad van afgelopen donderdag 31 januari hebben de partijen: POV, SGP, 
VVD, CDA en PvdA actuele vragen gesteld. Een vraag gaat over de uitgezette enquête via 
de website van de gemeente Vlissingen. Deze vraag is voor ons nog onvoldoende 
beantwoord. Deze vraag past goed bij de gestelde vragen van GL. Daarom willen wij een 
aanvullende artikel 34 vraag stellen. 

Vraag 1
Hoe wordt de inbreng via de ingevulde enquêtes behandeld?

Ons antwoord
Het resultaat van de enquête is vastgelegd en vervolgens gedeeld in de 1e werksessie op 20 
februari jl.

Vraag 2
Hoe wordt de inbreng gewogen? 

Ons antwoord
Iedereen is in de gelegenheid gesteld om de ambities voor het gebied Nollebos/Westduin 
aan ons kenbaar te maken en de deelnemers van de 1e werksessie te inspireren om te 
komen tot het uiteindelijke streefbeeld.
Het gaat dus niet om een weging van de enquête resultaten maar om een bijdrage aan de 
inspiratie en ambitie voor het gebied.
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Blad 2 behorend bij 1076315 / 1084125

Vraag 3
Is overwogen om de enquête uit te besteden of hiervoor een notaris in te schakelen? 

Ons antwoord
Nee.

Vraag 4
Waarom is er voor gekozen om als opdrachtgever de enquêtes zelf te verwerken? 

Ons antwoord
Puur praktische overwegingen. De sluitingsdatum van de enquête ligt namelijk heel dicht bij 
de datum van de 1e werksessie waar de resultaten worden ingebracht. Wij waren zelf in 
staat om de resultaten van de enquête te verwerken en vast te leggen. In de werksessie van 
20 februari zijn de resultaten gedeeld met de aanwezigen. Ook via de gemeentelijke website 
worden de resultaten gedeeld.  

Vraag 5
De indruk bestaat dat er ongelimiteerd enquêtes ingevuld kunnen worden (door één 
persoon), klopt dat? En wordt dat geregistreerd? En hoe wordt daar mee omgegaan? 

Ons antwoord
Ja dat zou kunnen maar het gaat ons niet om de aantallen, maar om de inhoud van de 
getoonde ambities en ideeën.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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