Amsterdam, 16 november 2014

Blad 1 van 4

Telnr. 020-6643282

College van B&W van Amsterdam
Amstel 1
Per fax aan nr. 020-5522402 / 5522813 ( totaal 4 bladen)
Geacht College,
Hierbij ontvangt u de klacht over het functioneren van het stadsdeel Zuid.
Uw College is verantwoordelijk voor de bestuurscommissies. Er wordt geëist dat de regels op juiste
worden toegepast. De transparantie is ver te zoeken in het stadsdeel Zuid.
Gaarne bericht welke actie uw College onderneemt?
Hoogachtend, Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen met 1 zetel in de bestuurscommissie van Zuid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadsdeel Zuid
Leden commissie van Algemene Zaken en Ruimtelijke ordening,
Dhr. Capel en de stadsdeelsecretaris
Per fax aan: 020-2524365 ( totaal 4 bladen)
Betreft: klacht tegen voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke ordening
wegens partijdig handelen en het willekeurig hanteren van de afgesproken vergaderregels.
Geachte leden van de voorbereidende commissie van Algemene Zaken en Ruimtelijke ordening,
dhr. Capel en de stadsdeelsecretaris,
Bij de opening van de vergadering van 12 november jl. heeft Zuid- en Pijpbelangen het niet
vermelden op de agenda van de ter kennisname stukken aan de orde gesteld.
Er is verzocht dit conform de regels op de volgende agenda te plaatsen, zodat de fractie met het
verzoek kan komen om het Tk-stuk Zomerdijkstraat als agendapunt te agenderen.
Het voorstel kon alleen op grond van artikel 12 worden behandeld, indien de TK-stukken op de
agenda vermeld staan en ter inzage liggen conform artikel 13, 2e lid. Dit was beide niet het geval.
De voorzitter gaf GroenLinks toch de gelegenheid om nu het voorstel te doen, dat zij voor dit punt,
wat niet op de agenda stond, voor de volgende vergadering een flap te maken.
Evenmin is voldaan aan artikel 9, 1e lid, want de agenda met de stukken lagen niet ter inzage en de
vermelding van de TK- stukken ontbrak op de eerder rondgestuurde agenda.
Alle stukken, inclusief de TK-stukken zijn pas 1 dag voor of zelfs op de vergaderdag ter inzage
gelegd, zo bevestigde de baliemedewerker.
Er was een toezegging dit te verbeteren, maar al 3 maanden gebeurt er niets.
Ook ontbrak de agenda zelf op de website van Zuid in tegenstelling tot de andere commissies.
Het bestuurssecretariaat heeft ondanks schriftelijke toezegging conform artikel 18, 3e lid ( zie
bijlage 1, de mail van mw. Oosterbaan van 30 september jl.) wederom de correcties niet met de
vergaderstukken meegezonden. In bijlage 2 staan de artikelen waar naar wordt verwezen.

Passage uit de onderstaande mail van Mw. Oosterbaan aan ZuidZuid en Pijpbelangen van 30 sept. 2014.

Het schenden van het reglement op de voorbereidende commissies is al vanaf juni 2014, ondanks
ons protest, aan de gang. Zo blijft er sprake van het plegen van censuur.
De fractie eist onmiddellijke correcte hantering van de bepalingen en uitvoering van Artikel 18 lid
Hoogachtend,
Th. Keijser, commissielid
cc. College van B en W
======================================================================
======================================================================
Onderwerp:dagmail etc
Van:
Oosterbaan, M. (M.Oosterbaan@amsterdam.nl)
Aan:
infozpbelangen@yahoo.nl;
Cc:
F.Dexel@amsterdam.nl;
Datum:
dinsdag 30 september 15:35 2014

Geachte heer Keijser,
Ik heb u zojuist alle dagmails van 17 juni tot heden gestuurd. Ik hoop dat u de dagmail die vandaag wordt
verstuurd via de “normale” weg ontvangt.
Uw correcties op het verslag van 2 september staan gepubliceerd bij de vergadering van 2 september. Uw
correcties op het verslag van 10 september (cie.
(
AZ/RO) zijn ook gepubliceerd bij de vergadering van 10
september.
Ten aanzien van uw correcties op het verslag van 2 en 3 september hebt u gelijk dat deze niet met de bundel
zijn meegestuurd, waarvoor excuus. Ik zal ervoor zorg dragen dat uw correcties
es met de volgende bundel van
de betreffende commissies worden meegestuurd. Uw correcties van 10 september zijn niet meegestuurd met
de bundel van 8 oktober as., omdat ik deze maandag heb ontvangen en de bundel afgelopen vrijdag is
verstuurd. Hiervoor geldtt ook dat de correcties met de bundel van november worden meegestuurd.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Marie-José Oosterbaan

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. Kijk op:
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie diensten/sites/dienst_ict/disclaimer
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/sites/dienst_ict/disclaimer

