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Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 3 januari ’20
Aan het college van Burgemeester & Wethouders
Betreft: persoonlijke bezoek van Burgemeester bij een 60 jarige huwelijk

Geachte College van Burgemeester & Wethouders
We kunnen er niet omheen. Het is op dit moment een van de problemen die wij horen in de
wandelgangen tussen onze senioren. Namelijk dat de persoonlijke bezoek van de burgemeester bij
een 60 jarig huwelijk is afgeschaft. Dit stuit bij heel veel van onze inwoners tegen het borst. Onze
inwoners vinden het belangrijk dat de burgemeester of zijn vervanger ( loco ) bij het echtpaar langs
komt en er een ware huldiging van maakt. Het alternatief wat nu word geboden is niet te vergelijken
met het huisbezoek. En dit wordt niet gewaardeerd. Ook tijdens de laatste bijeenkomst bleek naar
zeggen dat een groot gedeelte van de echtparen niet te kunnen komen door fysieke ongemakken. Dit
zouden we als gemeente toch niet moeten willen. Een beetje extra aandacht en waardering aan deze
echtparen vinden we als GBWP erg van belang. Dit is in principe het minimale wat we zouden kunnen
doen als gemeente voor deze echtparen.
Op grond van art 36 –procedure van het Reglement van de orde stellen wij u de volgende vragen:

1)

2)
3)

Wat vind het college van het idee van GBWP om de wethouders, loco burgemeester in te
zetten om de taken van de burgemeester te ontlasten waar hij verhinderd is door andere
zaken?
Kan het college op korte termijn het initiatief nemen om de problematiek onder de
aandacht te brengen intern en dit in ere te herstellen, ons hierover te informeren.
Kunt u GBWP uitleggen hoe het komt dat niet alle jubilerende bruidsparen worden
bezocht terwijl dit toch erg wordt gewaardeerd?

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Met vriendelijke groet,
Ad Vermeulen
Burgerlid GBWP

Aydin Akkaya
Fractie voorzitter GBWP

