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Geachte fracties, 
 

Zeewolde 

Inleiding 
De met uw vragen aangesneden zaak is in een voltallige collegevergadering 
besproken.  
Daarin is unaniem geconstateerd, en door allen bevestigd, dat hetgeen in de 
uitzending van Omroep Flevoland over het RIVM is gezegd, op persoonlijke 
titel heeft plaatsgevonden. Dit is in het interview door de wethouder 
expliciet aangegeven maar door Omroep Flevoland niet uitgezonden.  
Persoonlijke en functionele opvattingen van een wethouder zijn in dit soort 
interviews moeilijk, en voor de kijker/luisteraar meestal niet, van elkaar te 
onderscheiden en kunnen dus beter achterwege blijven. In het licht hiervan 
beantwoorden wij onderstaand kort uw vragen. 
 
Vraag 1.  
Deelt het college de beschuldigingen van wethouder Prins aan het adres van 
de RIVM? 
Nee. 
 
Vraag 2:  
Deelt het college de zorg van de fracties van D66, PvdA/GroenLinks, 
BurgerBelang en Zeewolde Liberaal dat als wethouders spreken op 
persoonlijke titel, dan wel op persoonlijke titel informatie uitwisselen die 
verkregen is uit hoofde van hun functie, dit nadelig kan zijn voor de 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bestuur, temeer omdat het 
in Zeewolde vrijwel in alle gevallen gaat om afwijkende meningen die – 
afhankelijk van de reacties – achteraf als persoonlijk worden betiteld? 
Ja, waarbij herhaald wordt dat vooraf is aangegeven (maar niet 
uitgezonden) dat het om een persoonlijke mening ging en niet om een 
standpunt van het college. 
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Vraag 3: 
Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde 
Liberaal eens dat wanneer de gegevens/informatie waarop de mening is 
gebaseerd, verkregen zijn wegens de officiële bestuurlijke functie en de 
persoon in kwestie wordt aangesproken als wethouder, dit ten alle tijden 
vanuit de functie wordt uitgesproken? 
Ja. 
 
Vraag 4: 
Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde 
Liberaal eens dat in de communicatie naar publieksgroepen, individuele 
burgers en de media, collegeleden te allen tijde transparant dienen te 
communiceren en, om misverstanden over collegestandpunten te 
voorkomen, zij zich van persoonlijke, politieke of maatschappelijke meningen 
dienen te onthouden? 
College standpunten en –besluiten worden altijd unaniem 
gecommuniceerd. 
 
Vraag 5: 
Deelt het college de mening van D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en 
Zeewolde Liberaal dat een wethouder zijn invloed en positie niet mag 
gebruiken om een persoonlijk, politiek of maatschappelijk belang veilig te 
stellen? 
Wij zijn van mening dat persoonlijke meningen/belangen geen rol kunnen 
en mogen spelen. Politieke en/of maatschappelijke meningen/belangen 
maken integraal deel uit van het functioneren van bestuursorganen welke 
gevormd zijn op basis van (samenwerkende en coalities vormende) 
politieke partijen. 
 
Vraag 6.  
De wetgever bepaalt dat het college van B&W, als bestuursorgaan, zijn taak 
zónder vooringenomenheid moet vervullen. Deelt het college de mening van 
D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal dat op grond 
hiervan het college de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te waken dat 
persoonlijke, politieke, maatschappelijke belangen van wethouders de 
openbare discussie en besluitvorming beïnvloeden? 
Conform het antwoord op vraag 5. 
 
Vraag 7:  
Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde 
Liberaal eens dat, door als college niet met één mond te spreken, dit de 
integriteit van het bestuur aantast en negatieve invloed heeft op initiatieven 
ter bevordering van burgerparticipatie en het de afstand tussen bestuur en 
publiek eerder groter dan kleiner maakt? 
Indien aan de orde wordt volgens ons hiermee niet de integriteit maar de 
collegialiteit aangetast. 
 
Vraag 8: 
Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde 
Liberaal eens dat het leveren van dergelijke ongefundeerde kritiek door 
wethouder Winnie Prins aan het adres van de RIVM, de positie van gemeente 
Zeewolde op het ministerie van Volksgezondheid Welzijn eerder schaadt dan 
goed doet? 
Ja, voor zover een gemeente  daar een positie heeft. 
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Vraag 9:  
Kan het college aangeven of wethouder Winnie Prins ingaat op de 
uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn – ‘de deur staat 
wagenwijd open’ – om de cijfers van het RIVM over de uitstoot van stikstof in 
relatie tot de bouw van Windplan Groen in Dronten, nader toegelicht te 
krijgen? 
In het licht van bovenstaande beantwoording, en het feit dat het de 
stikstofuitstoot in relatie tot de bouw van het Windplan Groen Dronten 
betreft, heeft het college daaraan geen behoefte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

 

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter 
 
 
 
 
 


