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Beste leden en duoburgerleden,

Tijdens de algemene commissievergadering op 28 juni 2018 is bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Verordening
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning' een reactie gevraagd over de inzet van specialistische ambtelijke bijstand.
Vanuit de commissie is daarbij gewezen op het feit dat de kans bestaat dat een ambtenaar ‘twee belangen’ moet dienen.
Immers de ambtenaar moet dan zowel de belangen van het college dienen alsook de belangen van de gemeenteraad.
Ik kan u hierop antwoorden dat aan onze ambtenaren regelmatig wordt gevraagd om te adviseren dan wel om vragen te
beantwoorden over stukken voor de gemeenteraad. Zo is het onder andere gebruikelijk dat ambtelijk technische bijstand
wordt geleverd bij het in concept opstellen van moties en amendementen. Deze ambtelijke ondersteuning verloopt in
principe via de griffie en valt dan ook strikt genomen onder de verantwoordelijkheid van de griffier.
Zoals u afgelopen donderdagavond heeft gehoord van de griffier, wordt hier in algemeenheid zo pragmatisch mogelijk
mee omgegaan. De griffier heeft tevens uit de praktijk van alle dag aangegeven dat de ambtelijke organisatie zeker
meedenkt en bereid is om gevraagde informatie te delen, die soms breder ligt dan met betrekking tot het onderwerp.
Dat is ook zoals we het in het samenspel hebben afgesproken en in beginsel wordt toegepast.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F.Ar Petter.
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