Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Vincent Bosch (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 188.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Voornemen tot de
benoeming van een waarnemend burgemeester in de gemeente Goes.
(ingekomen 14 juli 2017)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft de Commissaris kennisgenomen 1.
van het nieuwsbericht in kwestie? Zo
nee, waarom niet?

Het college heeft kennisgenomen van het
door u bedoelde artikel.

2.

Kan de Commissaris aangeven of hij
daadwerkelijk een dergelijk lijstje als
dat gesuggereerd wordt, heeft liggen?
Zoja, hoe is dit lijstje samengesteld,
waar wordt het nog meer voor ingezet
en kunt u ons dit lijstje doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

2.

Antwoord op vraag 2 t/m 5:
De taken en bevoegdheden van de
commissaris van de Koning met betrekking
tot de waarneming van het burgemeestersambt zijn aangemerkt als rijkstaak en
opgenomen in zijn ambtsinstructie.
De commissaris van de Koning handelt
binnen de kaders van de wet en legt over
zijn rijkstaken en het verloop van daarbij
horende procedures verantwoording af aan
de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

3.

Indien het antwoord op vraag twee
ontkennend is, kunt u dan aangeven
hoe u denkt dat het idee van het bestaan van een dergelijk lijstje is ontstaan?

3.

Zie antwoord bij vraag 2

4.

Indien het antwoord op vraag twee
ontkennend is, welke consequenties
voor uw positie verbindt u dan aan de
ontkenning van het bestaan van een
dergelijk lijstje, mocht later toch op
eender welke manier blijken dat ze
weldegelijk bestaat?

4.

Zie antwoord bij vraag 2

5.

Voor zover ons bekend, is D66 -de
partij waar u lid van bent- voorstander
van een gekozen burgemeester.
Neemt u door uw opstelling ten aanzien van het voornemen tot de benoeming van de tijdelijke burgemeester in
Goes afstand van dit partijstandpunt?

5.

Zie antwoord bij vraag 2

6.

Kunt u motiveren waarom u de wens
van de gemeenteraad om de proce-

6.

In zijn brief aan de gemeenteraad van
Goes van 5 juli 2017, kenmerk 17014777,
geeft de commissaris van de Koning de

7.

dure nu al te starten naast zich neerlegt en daarmee -volgens het nieuwsbericht- afwijkt van de rest van ons
land, waar nu wél vaste burgemeesters benoemd worden? Zo nee,
waarom niet?

overwegingen met betrekking tot de aanhouding van de openstelling van de vacature voor het burgemeestersambt in Goes.
Graag verwijzen wij u naar deze brief:
https://goes.raadsinformatie.nl/document/5522797/1/Brief_CdK_inzake_wnd_burgemeester

Indien het antwoord op vraag zes al7.
leen de motivatie behelst dat het stabiliteit, dan wel integriteit, bevorderend
werkt door het over de gemeenteraadsverkiezingen en dus collegevorming heen te tillen; kunt u dan aangeven waarom u daar -blijkens de benoemingen van vaste burgemeesters elders in het land- met andere commissarissen over van mening verschilt?
Zo nee, waarom niet?

Het college kan niet beoordelen welke
overwegingen spelen of hebben gespeeld
bij de openstelling van de burgemeestersvacatures in de andere in het artikel genoemde gemeenten.
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