
 
 
 
 
  
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel Zuid 
Secretaris Bestuurscommissie Zuid
Afd. Bestuursondersteuning 
Leden van de Bestuurscommissie
Per fax nr. 2524365 verzonden. 
 
Betreft: het niet beantwoorden van gestelde schriftelijke vragen van 23 juni 2014 over  Roundup 
en diverse andere punten betreffende de l
Het negeren van ingediende tekstcorrecties op commissieverslagen en de bepalingen uit het 
reglement van orde, inzake de  reactietermijn voor een 4
 
Geachte secretaris en de leden van de bestuurscommissie zuid,
 
Zuid- en Pijpbelangen heeft op 23 juni 2014 de per fax verzonden schriftelijke vragen gesteld die 
door het stadsdeel zijn geregistree
De vragen zijn niet conform artikel 35 lid 3 van de
afgehandeld, noch is er tijdig een gemotiveerde 
vragen dan wel worden beantwoord.
Daarover is op 6 juni jl. een brief gestuurd die net zoals de vragen  van 23 juni en 27
 (Mail Emile Blaauwfonds) nooit zijn geplaatst  onder de rubriek "brieven aan de bestuurscommi
"schriftelijke vragen" op de website van Zuid. 
Dit geldt ook voor eerdere schriftelijke vragen die nu ontbreken in het overzicht onder "schriftelijke vragen" 
op de website van Zuid. Het gaat hier om de vragen en de latere beantwoording.
Het wordt tijd te stoppen met deze censuur en wij eisen plaatsing zonder onderscheid.
 
De fractie heeft tijdig correcties ingediend op een 2
Deze zijn in de septembercyclus  niet met de stukken meegez
inzage gelegd. 
Voor een 4-tal verslagen van 11-6-2014, 18
geboden, conform het reglement van orde met tekstvoorstellen te komen.
Nu worden deze vastgesteld zonder de mogelijkheid daarop te reageren. 
Verzoeken in de commissievergaderingen voor aanhouding worden genegeerd.
Evenmin worden verslagen met  correctievoorstellen voor de burgers ter inzage gelegd.
Kan dit alsnog gebeuren? Wat is anders nog de waarde 
 
 
De fractie verneemt van u 

Hoogachtend, Th. Keijser 
 
 
 lid bestuurscommissie Zuid voor de wijkpartij Zuid
 
c.c. leden bestuurscommissie en dhr. Capel 

                     Amsterdam,  9 september 2014

Zuid 

Leden van de Bestuurscommissie 

Betreft: het niet beantwoorden van gestelde schriftelijke vragen van 23 juni 2014 over  Roundup 
betreffende de leefomgeving.  

Het negeren van ingediende tekstcorrecties op commissieverslagen en de bepalingen uit het 
orde, inzake de  reactietermijn voor een 4-tal verslagen. 

en de leden van de bestuurscommissie zuid, 

en Pijpbelangen heeft op 23 juni 2014 de per fax verzonden schriftelijke vragen gesteld die 
door het stadsdeel zijn geregistreerd onder nr. Z-14 13026. 

artikel 35 lid 3 van de verordening op de Bestuurscommissie Zuid 2014 
gemotiveerde uitstelbrief verstuurd met een termijn 

beantwoord. Dit gebeurde eerder met de vragen onder nr.Z-14
Daarover is op 6 juni jl. een brief gestuurd die net zoals de vragen  van 23 juni en 27-
(Mail Emile Blaauwfonds) nooit zijn geplaatst  onder de rubriek "brieven aan de bestuurscommi
"schriftelijke vragen" op de website van Zuid.  
Dit geldt ook voor eerdere schriftelijke vragen die nu ontbreken in het overzicht onder "schriftelijke vragen" 
op de website van Zuid. Het gaat hier om de vragen en de latere beantwoording. 
Het wordt tijd te stoppen met deze censuur en wij eisen plaatsing zonder onderscheid.

De fractie heeft tijdig correcties ingediend op een 2-tal verslagen ( commissie 1 en II van 3 en 4 juni 2014)
Deze zijn in de septembercyclus  niet met de stukken meegezonden noch op de site van Zuid geplaatst of ter 

2014, 18-6-2014, 25-6-2014 en 2-7-2014 is geen gelegenheid 
geboden, conform het reglement van orde met tekstvoorstellen te komen. 

zonder de mogelijkheid daarop te reageren.  
Verzoeken in de commissievergaderingen voor aanhouding worden genegeerd. 
Evenmin worden verslagen met  correctievoorstellen voor de burgers ter inzage gelegd.
Kan dit alsnog gebeuren? Wat is anders nog de waarde van vergaderregels en wordt willekeur de norm!

 

lid bestuurscommissie Zuid voor de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 

c.c. leden bestuurscommissie en dhr. Capel s.capel1@upcmail.nl 

Amsterdam,  9 september 2014 

Betreft: het niet beantwoorden van gestelde schriftelijke vragen van 23 juni 2014 over  Roundup  

Het negeren van ingediende tekstcorrecties op commissieverslagen en de bepalingen uit het 

en Pijpbelangen heeft op 23 juni 2014 de per fax verzonden schriftelijke vragen gesteld die  

verordening op de Bestuurscommissie Zuid 2014 
met een termijn waar binnen de  

14-13557. 
-8-2014 

(Mail Emile Blaauwfonds) nooit zijn geplaatst  onder de rubriek "brieven aan de bestuurscommissie" en onder 

Dit geldt ook voor eerdere schriftelijke vragen die nu ontbreken in het overzicht onder "schriftelijke vragen"  

Het wordt tijd te stoppen met deze censuur en wij eisen plaatsing zonder onderscheid. 

tal verslagen ( commissie 1 en II van 3 en 4 juni 2014) 
onden noch op de site van Zuid geplaatst of ter  

2014 is geen gelegenheid  

Evenmin worden verslagen met  correctievoorstellen voor de burgers ter inzage gelegd. 
van vergaderregels en wordt willekeur de norm! 



 
 
                      Amsterdam, 16 september 2014 
 
 
 
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel Zuid 
Secretaris Bestuurscommissie Zuid 
Afd. Bestuursondersteuning 
Leden van de Bestuurscommissie 
Per fax nr. 020-2524365 verzonden.  
bestuursondersteuning@zuid.amsterdam.nl 
 
 
Betreft: niet toezenden van vergaderstukken voor de BC op 17 september a.s. 
 
Ondergetekende heeft geen vergaderset per post met de agenda ontvangen voor de Algemeen 
Bestuursvergadering op woensdag a.s. 
Ook het lid G. Gase heeft geen enkel stuk ontvangen. 
Al eerder werd vastgesteld, dat de betreffende stukken niet  tenminste7 dagen tevoren ter inzage 
lagen bij de balie van het stadsdeelkantoor.( zie brief van 12-9-2014) 
Evenmin krijgt de fractie al bijna 3 maanden geen dagmail meer toegezonden. 
Er wordt per omgaande toezending geëist van de stukken voor de BC en alle dagmail vanaf 17 juni 
tot heden. Nu is er sprake van achterstelling en discriminatie. 
 
De fractie verneemt van u. 
 
Hoogachtend, Th. Keijser W.G.  
 
 
lid bestuurscommissie Zuid voor de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 
 
 
 
 
cc.  s.capel1@upcmail.nl, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                   Amsterdam, 29 sept. 2014 
 
 
 
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel Zuid         
Afd. Bestuursondersteuning 
T.a.v. mw. M. Oosterbaan en mw. K. Mgabar 
Per fax aan: 020-2524365 
 
Betreft: wederom opgave van het 2e e-mailadres voor alle informatie, t.b.v. de fractie en het aan 
ZPB onthouden van alle dagmail. 
 
Geachte mw. Mgabar en mw. Oosterbaan, 
 
Mw. Oosterbaan heeft vorige week voor het sturen van de dagmail en andere informatie naast dit 
e-mailadres een 2e e-mailadres voor de fractie ontvangen, infozpbelangen@yahoo.nl . 
Gaarne voortaan toezending van alle correspondentie aan beide e-mailadressen. 
De fractie krijgt zonder enig bericht al vanaf 17 juni geen dagmail meer toegezonden.  
Hiermee wordt onderscheid gemaakt, aangezien de andere fracties deze dagmail wel ontvangen. 
Van u wordt geëist hieraan een einde te maken. Al diverse keren is vanaf 10 september jl. hierom 
verzocht. Toen werd pas duidelijk, dat de dagmail niet langer aan de fractie werd toegezonden. 
Afgelopen vrijdag is een laatste dagmail gestuurd aan de overige fracties. ZPB eist al deze stukken 
in hardkopie, aangezien is vastgesteld, dat ook deze dagmail niet aan de fractie is toegezonden. 
 
Dit per mail verzonden bericht wordt tevens per fax verzonden als bewijs van indiening. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Th. Keijser  W.G. 
 
 
Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


