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Onderwerp
Beantwoording vragen DLW m.b.t. verhuisplannen WODV

Beslispunten
1. De beantwoording van de vragen d.d. 13 januari 2017 van DLW over verhuisplannen van de
WODV vast te stellen.


bladzijde: 2
Inleiding
Door de DLW-fractie zijn op 13 januari 2017 vragen gesteld met betrekking tot de verhuisplannen
van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Allereerst voor de goede orde het volgende: boven de
vragen staat: artikel 30 lid 3 GR Wodv. Daarin staat dat de voorzitter de raden en de colleges alle
inlichtingen verschaft die ze vragen. Het gaat hier dus om de inlichtingenplicht. Die moet
onderscheiden worden van de verantwoordingsplicht. De Voorzitter (en het DB) leggen
verantwoording af aan het AB en niet aan de raden of aan de colleges. Dat onderscheid moet ook
worden aangebracht in de gestelde vragen.
Omdat het een collegiale aangelegenheid is, kan de voorzitter die vragen ook niet beantwoorden,
maar het DB in geval van inlichtingen of het AB in geval van verantwoording.
Een groot aantal vragen is te vatten onder de verantwoordingplicht, vandaar dat ervoor gekozen is
om in dit geval alle vragen (dus ook de inlichtingenvragen) door het AB beantwoord zijn. Op deze
manier is er een collegiale verantwoording van het AB richting de raad voor beantwoording van alle
vragen.
Beoogd effect
Beantwoording van door Wassenaarse fractie gestelde vragen
Argumenten
1.1.Niet alle vragen betreffen inlichtingen.
Aangezien een groot aantal vragen niet alleen inlichtingen maar ook verantwoording betreft, wordt
beantwoording vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De voorzitter/DB legt namelijk
verantwoording af aan het AB en niet aan raden of colleges.
Kanttekeningen
Financiën
Het beantwoorden van de vragen heeft geen financiële consequenties.
Juridisch kader
GR Werkorganisatie Duivenvoorde.
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Communicatie
De griffie van Wassenaar is met een brief op de hoogte gesteld dat de beantwoording in het AB
vastgesteld zal worden. Zodra het AB de beantwoording heeft vastgesteld, zal de beantwoording
naar de griffie van Wassenaar worden verzonden.
Uitvoering
Zodra het AB de beantwoording heeft vastgesteld, zal de beantwoording naar de griffie van
Wassenaar worden verzonden.
Bijlagen
1. Beantwoording vragen.

