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Constaterende dat,
Op meerdere dossiers en in meerdere behandelingen hiervan de wethouder infrastructuur en 
duurzaamheid blijk heeft gegeven van een weinig tot niet coöperatieve houding jegens de raad:

Weinig invoelend vermogen in hetgeen de raad op grond van aangegeven kaderstelling aan 
uitvoering wenst, dan wel daar een geheel eigen invulling aan geeft;
Slecht of niet uitvoert hetgeen de raad hem verzoekt/opdraagt;
Solistisch en gesloten is in opereren, handelen en besluiten en een eigen interpretatie heeft 
wat betreft bevoegdheden van wethouder versus die van de raad danwel door hem 
geconsulteerde lichamen (klankbordgroep/dorpsraad);
Weinig informatief te zijn naar de raad, zelfs als nadrukkelijk naar informatie wordt gevraagd, 
daarbij de indruk wekkend informatie achter te houden;
De raad in beperkte mate voorziet van informatie en daarmee de indruk gevend niets aan de 
raad gelegen te zijn (laten liggen), de raad buiten spel zet en/of geheel op eigen koers vaart; 
Niet of in ieder geval te weinig gevoelig is voor kritiek van de raad en er geen sprake is van 
zichtbare verbeteringen.

Gezien het bovenstaande ontstaat het beeld dat er sprake is van een wethouder die geen beeld heeft 
van of regie voert over zijn dossiers.

Overwegende dat,
Het van groot belang is dat de Raad haar kaderstellende en controlerende rol optimaal kan 
invullen en de raad daarvoor passend en volledig wordt geïnformeerd door college en 
individuele wethouders over wat er speelt op actuele, in ieder geval op voor de raad cruciale 
dossiers of op gestelde vragen.
De raad er daarvoor op moet kunnen vertrouwen dat de communicatie en opereren van de 
wethouder in lijn ligt met hetgeen de raad aan (inhoudelijke) kaders heeft vastgesteld en 
overeenkomstig vigerende voorschriften en regelgeving is.

Spreekt uit:
Treurnis: de wethouder infrastructuur en duurzaamheid op te dragen zijn opereren, handelen en 
wijze van besluiten sterk te verbeteren. Deze motie is te beschouwen als een signaal, een 
waarschuwing.

En gaat over tot de orde van de dag,
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