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Bij aanvang van de bijeenkomst van 16 april werden 4 mutaties binnen de commissie en ook van
commissieleden gemeld. Opgaaf van redenen en/of motivatie bleef uit.
Een reactie vanuit de commissie, hoewel hier duidelijk om werd gevraagd, bleef na een licht
gemurmel ook uit. Bij navraag bleek een en ander reglementair te zijn verlopen.
Voor iedere commissie is het volgende van toepassing:
Quote
Omdat het taakveld van de commissie breed is, is er geen sprake van een vaste bezetting van de
commissies. Iedere fractie kan een raadslid en/of commissielid-geen-raadslid inzetten die
gespecialiseerd is in de te behandelen agendapunten.
Unquote

Maar liefst vier gespecialiseerde personen inzetten bij het begin en het opstarten van de
toekomstige commissieactiviteiten, lijkt mij geen te rechtvaardigen reden.
Blijft het daarom buitengewoon vreemd en merkwaardig dat ( de functionarissen bij de commissie
niet meegeteld) bijna 50% van de commissieleden blijkbaar de pijp aan Maarten had gegeven.
Dat dit na verloop van tijd (bv na een conflict) gebeurt is begrijpelijk, maar nog voor de eerste
vergadering van de kersverse commissie is (in ieder geval voor de inwoners/belangstellenden die
waren uitgenodigd) deze gang van zaken volkomen onbegrijpelijk.
Vertrouwen en draagvlak worden hierdoor ernstig aangetast.
Een slechtere opstart is niet te bedenken of voor te stellen.
Wat nu, De groeiende desinteresse in de politiek met name onder jongeren en ook het minder
gebruik maken van het stemrecht heeft wederom een knauw gekregen.
Voorafgaande aan, maar ook tijdens iedere vergadering of bijeenkomst is het voor goede
communicatie en verstandhouding van het grootste belang te weten wat voor vlees op dat moment
in de kuip zit.
Ik zou het bijna vergeten dat de kersverse commissie ook communicatie hoog in het vaandel heeft
staan.
Daarom zal
Een verklaring in de trant van alle begin is moeilijk nog meer afbreuk doen aan vertrouwen en
draagvlak.
Maar een verklaring waarbij de commissie het boetekleed aantrekt zal hopelijk meer effect hebben.
NB deze ingezonden brief is door de griffie van de gemeente Heerhugowaard geanonimiseerd.

