Amsterdam, 17 november 2014

Blad 1 van 3
Telnr. 020-6643282

Stadsdeel Zuid
Secretaris Bestuurscommissie Zuid
Afd. Bestuursondersteuning
Leden van de Bestuurscommissie
Per fax nr. 020-2524365
2524365 verzonden.(
verzonden. totaal drie bladen)
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Betreft: censuur met contactgegevens in burgerbrieven gericht aan het algemeen bestuur en /of aan
de voorbereidende commissies.
Bij de commissie Samenleving van 5 november jl. werd een brief
brief met protest tegen
t
het verleggen/
inkorten van buslijn 62 door een bode uitgedeeld. De contactgegevens waren volledig doorgehaald.
Zie de bijlage 1.
Op 2 november jl. heeft ZPB inzage geëist in alle brieven van burgers met hun contactgegevens die
vanaf mei 2014 zijn gericht aan de commissie en het algemeen bestuur. Zie bijlage 2.
Toch blijft het stadsdeel en de gemeente doorgaan met het anoniem maken van brieven van burgers
en /of organisaties voor de oppositie en is er stelselmatig sprake van een structurele
informatieachterstand ten opzichte
zichte van de bestuurspartijen.
Deze partijen beschikken wel over alle informatie.
informatie
Zo liggen de db-besluiten van Zuid met de onderliggende stukken niet voor de bestuurscommissie
en burgers ter inzage. Daar
ar is vanaf mei 2014 verschillende
verschillende keren om verzocht!!!
Zodoende is er ook naar de burgers toe geen sprake van transparantie van beleid, maar van een botte
machtspolitiek.
De fractie verwijst ook naar de brief van 25 september jl. inzake het aan zijn bestemming
onttrekken van brieven gericht
ericht aan de bestuurscommissie Zuid en het ondemocratisch functioneren
van de bestuurscommissie.
De wijkpartij verneemt van u.

Hoogachtend,
Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen

cc. Gemeenteraad

Bijlage 1

Bijlage 2

Amsterdam, 2 november 2014

Telnr. 020-6643282

Stadsdeel Zuid
Secretaris Bestuurscommissie Zuid
Afd. Bestuursondersteuning
Leden van de Bestuurscommissie
Per fax nr. 020-2524365
2524365 verzonden.
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Betreft: censuur met contactgegevens burgerbrieven gericht aan het algemeen bestuur.
Hierbij verzoekt Zuid- en Pijpbelangen om alle brieven in hardcopie van burgers gericht aan de
bestuurscommissie die vanaf mei 2014 zijn ontvangen, inclusief contactgegevens.
contactgegev
Nu zijn die alleen
voorbehouden aan de bestuurspartijen. Zo wordt niet alle informatie (tijdig) gedeeld.
Op eerdere verzoeken om deze brieven met de contactgegevens ter inzage te leggen, is niet
gereageerd.
Hierbij wordt ook verwezen naar de niet beantwoorde
be
brieven van Zuid- en Pijpbelangen van 12 en
25 september jl. Een excuus, waarom alleen ZPB 13 weken geen dagmail kreeg, is nooit gegeven.
Vastgesteld wordt, dat er nog steeds sprake is van achterstelling en willekeur.
Nu de bestuurscommissie de bevoegdheid
evoegdheid heeft om over ingediende bezwaarschriften te beslissen,
dient hierbij wel zorgvuldig te worden omgegaan met hun contactgegevens op de website van Zuid.
Deze horen te zijn afgeschermd, alleen niet indien bezwaarde hierom verzoekt.
ZPB heeft altijdd gepleit voor inzage in hardkopie en toezending aan de commissieleden.
De besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur met de onderliggende stukken wordt onze fractie ook
in hardkopie onthouden. Dit soort stukken waren voorheen altijd in te zien, zonder dat hierom
gevraagd moest worden. De fractie eist onbelemmerde inzage, ook voor de burgers.
Nu wordt pas na 2 weken alleen de besluitenlijst van het DB geplaatst op de site van Zuid.
Er is geen sprake van transparantie, nu de informatie zolang wordt vastgehouden
vastgehouden of in het geheel
niet wordt verstrekt.
De wijkpartij verneemt van u.
Hoogachtend,
Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen

