
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel Zuid 
Secretaris Bestuurscommissie Zuid
Afd. Bestuursondersteuning 
Leden van de Bestuurscommissie
Per fax nr. 020-2524365 verzonden.
 
Betreft: toezending dagmail, 
 
Na contact met de commissievoorzitter E
( 9-9-2014, inzake het niet publiceren en beantwoorden van schriftelijke vragen
commissieverslagen met een reactietermijn) dat de fractie al vanaf 17 juni jl. geen enkele dagmail meer is 
toegezonden. 
De fractie verlangt gelijkwaardige behandeling en eist toezending van alle informatie 
juni t/m 9 september 2014. ( zie bijlage, 
Wie is er bij de redactie van de dagmail verantwoordelijk voor de verzending?
Waarom is de fractie bijna 3 maanden de dagmail onthouden en heeft uw dienst dit niet opgemerkt?
De fractie heeft daardoor bv.  geen termijnagenda van AZ 
kon op 10 september niet aan de discussie
fractie verstrekt. 
 
Kan de dagmail voortaan niet gelijktijdig aan een ieder worden rondg
uitgegeven dagmail over de afgelopen 3 maanden. Dit was in de vorige periode  wel de praktijk
niet gebeuren. 
 
De stukken voor de AB van 17 september a.s. lag heden
inzage. Dit is mede geconstateerd door dhr.
geklaagd, maar er is geen verbetering.
De fractie heeft geen exemplaar in hardkopie
 
 
De fractie verneemt van u 

Hoogachtend, Th. Keijser 
 
 
lid bestuurscommissie Zuid voor de wijkpartij Zuid
 
 
Cc: , K.Mgabar@amsterdam.nl, M.Oosterbaan@amsterdam.nl
, s.capel1@upcmail.nl, bestuursondersteuning@zuid.amsterdam.nl

 
 
 
Bijlage van 4 bladen 
 

                    Amsterdam, 12

Zuid 

Leden van de Bestuurscommissie 
2524365 verzonden. ( totaal 5 bladzijden) 

commissievoorzitter Eelco Huizinga, blijkt, n.a.v. het rondsturen van onze 
niet publiceren en beantwoorden van schriftelijke vragen en het niet toesturen van 

een reactietermijn) dat de fractie al vanaf 17 juni jl. geen enkele dagmail meer is 

De fractie verlangt gelijkwaardige behandeling en eist toezending van alle informatie 
bijlage, kopie zonder de ontvangen bijlagen van  Eelco 

Wie is er bij de redactie van de dagmail verantwoordelijk voor de verzending? 
Waarom is de fractie bijna 3 maanden de dagmail onthouden en heeft uw dienst dit niet opgemerkt?

termijnagenda van AZ -Wonen en overige stukken 
niet aan de discussie worden deelgenomen. Ook een vergaderschema is 

Kan de dagmail voortaan niet gelijktijdig aan een ieder worden rondgestuurd met een overzicht van de 
uitgegeven dagmail over de afgelopen 3 maanden. Dit was in de vorige periode  wel de praktijk

De stukken voor de AB van 17 september a.s. lag heden 11 september  niet bij de balie voor burgers ter 
Dit is mede geconstateerd door dhr. Knezevic die ook voor inzage kwam.  Hierover is eerder 
, maar er is geen verbetering. De baliemedewerker kon heden niemand bereiken.

hardkopie voor de AB in het busje aangetroffen.  

 

lid bestuurscommissie Zuid voor de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 

M.Oosterbaan@amsterdam.nl, k.mgabar@zuid.amsterdam.nl
bestuursondersteuning@zuid.amsterdam.nl 

Amsterdam, 12 september 2014 

lco Huizinga, blijkt, n.a.v. het rondsturen van onze  2e klacht  
en het niet toesturen van 

een reactietermijn) dat de fractie al vanaf 17 juni jl. geen enkele dagmail meer is 

De fractie verlangt gelijkwaardige behandeling en eist toezending van alle informatie met de dagmail na 17 
lco Huizinga) 

Waarom is de fractie bijna 3 maanden de dagmail onthouden en heeft uw dienst dit niet opgemerkt? 
en overige stukken ontvangen, hierdoor 

worden deelgenomen. Ook een vergaderschema is niet aan de 

estuurd met een overzicht van de 
uitgegeven dagmail over de afgelopen 3 maanden. Dit was in de vorige periode  wel de praktijk en kon dit 

niet bij de balie voor burgers ter 
Hierover is eerder 

De baliemedewerker kon heden niemand bereiken. 
 

k.mgabar@zuid.amsterdam.nl,  



RE: inzakeWerkwijzeNotulenSchriftelijke vragen 
 
Van:  stem_ Zuid- en Pijpbelangen (stem_zpbelangen@hotmail.com) 
Verzonden: woensdag 10 september 2014 21:16:03 
Aan: Eelco.huizinga@planet.nl (eelco.huizinga@planet.nl)  

Beste Eelco, 
 
na onderzoek, alles wordt bewaard, is de laatste dagmail ontvangen per 17 juni 2014. Nadien zijn er 
geen dagmails meer toegezonden. 
De fractie dacht, dat dit was afgeschaft. 
De laatste keer, dat via de dagmail van 11 juni jl. tekstvoorstellen binnen de gegeven termijn 
konden worden ingediend was voor de commissie I en II. ( 3 en 4 juni) Hierop is tijdig gereageerd. 

Overigens heeft de fractie ook geen hardkopie in haar busje ontvangen van commissie III, dit in 
tegenstelling tot de andere commissies. 
Kan je hier alsnog voor zorgen? ( 10-9-2014 ) 
Kan de fractie alsnog alle dagmails ontvangen tot aan heden. Op welke momenten en hoeveel zijn 
er nadien verzonden? 
Er zijn correcties per fax ingediend op het verslag van 11 juni 2014 van AZ en die van de AB van 
18 juni jl. 
Voor deze laatste is alleen onder nr.Z-14-17586 /IN-14-12766 een ontvangstbewijs ( 2-9-) 
toegezonden. 
Je gaf aan, dat dit in de dagmail stond van 24 juni jl. Die heeft de fractie ook nooit ontvangen. 
Deze verslagen zijn niet toegestuurd maar opgezocht via de site van Zuid en zelf onder protest 
ingezonden. 
Deze horen op de site te worden geplaatst en bij de hardkopie set te worden meegezonden. 
Wat kan je doen als er geen dagmails met termijnen worden toegezonden, weet je ook niet wanneer 
je moet reageren. 
Op de verslagen van 25 juni en 2 juli jl. heeft de fractie ook enige correcties. 
Een hele waslijst. 

ik hoop dat een en ander wordt rechtgezet, want zo is er anders geen sprake van gelijkwaardigheid. 
 
met vriendelijke groet, Theo Keijser 

 
From: eelco.huizinga@planet.nl 
To: stem_zpbelangen@hotmail.com 
Subject: RE: inzakeWerkwijzeNotulenSchriftelijke vragen 
Date: Wed, 10 Sep 2014 13:53:31 +0200 

Hallo Theo, 

Je stelt in de dat voor de verslagen van 11/6, 18/6, 25/6 en 2/7 geen gelegenheid is geweest om met 

tekstvoorstellen te komen. 

Het gaat mij als voorzitter van AZ&RO voor vanavond even om het verslag van 11/6. 

In de dagmail van 24 juni is het conceptverslag van 11/6 aan een ieder verzonden. (hier zat ook die van 

18/6 bij) 

Je schrijft ook niet dat ZPB wijzigingsvoorstellen had voor de commissievergadering van 11/6. 



Of was dat wel het geval? 

Groeten, 

Eelco 

Van: stem_ Zuid- en Pijpbelangen [mailto:stem_zpbelangen@hotmail.com]  

Verzonden: dinsdag 9 september 2014 22:40 
Aan: edberkhout@hotmail.com; Eelco.huizinga@planet.nl; 'florabreemer@gmail.com; 

marco.kreuger@gmail.com; n.janssen@d66amsterdamzuid.nl; Paul Slettenhaar; rocco@groenlinks-zuid.nl; 

Rosalien van Dolder (; s.capel1@upcmail.nl; amsterdamzuid.cda@gmail.com; ykng@xs4all.nl; 
ronnie@eisenmann.org; reinoutdevries@gmail.com; fem@groenlinks-zuid.nl; 

nina.leemhuisjanssen@gmail.com; stem_ Zuid- en Pijpbelangen 
Onderwerp: inzakeWerkwijzeNotulenSchriftelijke vragen 

Beste leden van het AB, 

 

Zie in de bijlage de brief aan de bestuurscommissie tkn 

 

met vriendelijke groet, Theo Keijser  

==============================================  

RE: Dagmail 9 september 

Van:  stem_ Zuid- en Pijpbelangen (stem_zpbelangen@hotmail.com) 
Verzonden: woensdag 10 september 2014 21:27:43 
Aan: Eelco.huizinga@planet.nl (eelco.huizinga@planet.nl)  
 

Onderstaande mail van 9 september is niet ontvangen, nu wel via jouw. 
Dank hiervoor. 
Onze fractie lijkt van de mailinglist te zijn geschrapt. 
Hoe en waar kan ik dit aankaarten? 
Kan je onze fractie de stukken sturen die in deze dagmail staan? 
 
groeten Theo 

 
From: eelco.huizinga@planet.nl 
To: stem_zpbelangen@hotmail.com 
Subject: FW: Dagmail 9 september 
Date: Wed, 10 Sep 2014 22:23:35 +0200 

Hallo Theo, 

Heb je onderstaande dagmail gisteren ontvangen? 

Groeten, 

Eelco 

 



 

Van: Bestuursondersteuning stadsdeel Zuid [mailto:bestuursondersteuning@zuid.amsterdam.nl]  

Verzonden: dinsdag 9 september 2014 17:07 
Aan: bestuursondersteuning@zuid.amsterdam.nl 

Onderwerp: Dagmail 9 september 

  

   
 

Bekijk de online versie.

   

   Dagmail bestuurscommissie nr. 29    

   Dagmail bestuurscommissie Zuid    

      
 

   

   
Beste bestuurscommissieleden, 
Hierbij ontvangt u de Dagmail. Met deze Dagmail houden wij u regelmatig op de hoogte van 
ingekomen stukken, uitnodigingen etc. 

   

   

   

Schriftelijke vragen 

Schriftelijke vragen GroenLinks over kliklaag (PDF) 

Schriftelijke vragen GroenLinks over Welzijnbusjes (PDF) 

Schriftelijke vragen GroenLinks over Winkeltoegankelijkheid 
(PDF) 

 

   

   

   

Afhandeling commissie vergaderingen 
Hierbij treft u het concept verslagen van de commisies LO&E 2 september en SL 3 
september aan 

02-09-14 Commissie Leefomgeving (PDF)

03-09-14 Commissie Samenleving (PDF) 

Conform artikel 18 van de Verordening op de voorbereidende commissies stadsdeel Zuid 
bieden wij u hierbij het conceptverslag aan. U kunt uw voorstel tot tekstwijziging naar 
bestuursondersteuning mailen tot uiterlijk 7 dagen na verschijnen van deze dagmail. 
  

   

   

   
Ingekomen stukken 

   

   

      



Werkbezoek Museumkwartier 11 september 
  
Hierbij het programma van het werkbezoek aan het Museumkwartier 
  
14.00 uur Verzamelen ingang Vondelpark, PC Hooftstraat 
14.05 uur Welkom door Paul Slettenhaar 
14.10 uur Beheer van Vondelpark en samenwerking met partners 
14.25 uur Initiatief Zuidermarkt 
14.45 uur Nieuwe ingang Van Gogh Museum 
15.10 uur Kruising van Baerlestraat-Nicolaasmaesstraat (aanpassing voor scholieren) 
16.35 uur College Hotel stageplekken 
16.50 uur Borrel en napraten 
  
Indien u wenst mee te doen met het werkbezoek kunt u zich voor maandag 8 september 
opgeven bij 
bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl 
  
  
  
  

   

   
Uitnodigingen 

! Vooraankondiging symposium en verduidelijking op stukken 
Metropool Randstad Zuid (PDF) (doorlopend) 
Van Eesterenmuseum 3 oktober 2014 (PDF)  

 

   

   

   

Activiteiten 

September 

Zaterdag 13 september: Uitnodiging A-10 monument (PDF) 
Maandag 15 september: Uitnodiging informatiesessie Olympisch Stadion 15 

sept (PDF) 
Dinsdag 23 september: Uitnodiging conferentie duurzame renovatie sociale 

huurwoningen (PDF) 
Maandag 29 september: Uitnodiging Conferentie (PDF) 
Oktober 
Vraijdag 3 oktober: Van Eesterenmuseum (PDF) 
Donderdag 9 oktober: Rekenkamer Amsterdam (PDF) (was 3 september) 
Dinsdag 14 oktober : Uitnodiging symposium 40 jaar Blijf van mijn Lijf 

(PDF) 
  

   

   

   

Colofon 
Dit is de nieuwsbrief voor de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid.  
 

Contact met de redactie 

E-mail: bestuursondersteuning@zuid.amsterdam.nl 

 

 

 



 
 
 
 


