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Aan de raad, 

 

In de oordeelvormende vergadering van 6 december 2021 heeft mevrouw Van Bers-Roelands, 

namens de Volkspartij, verzocht om ingekomen stuk 17, beantwoording artikel 40 over de 

bezorging van de gemeentelijke informatiepagina, te agenderen voor de oordeelvormende 

vergadering van 10 januari 2022. 

 

De fractie geeft hiervoor de volgende motivatie: 

De fractie van de Volkspartij heeft jarenlang gepleit voor de terugkeer van een papieren 

informatiepagina. De informatiepagina is bedoeld als een laagdrempelige, toegankelijke bron van 

informatie voor al onze inwoners. Dat betekent dus ook dat al onze inwoners de informatiepagina 

moeten kunnen ontvangen. Al geruime tijd ontvangt onze fractie vanuit diverse kanten geluiden dat de 

informatiepagina (lees: De Steenbergse Bode) onregelmatig of niet bezorgd wordt. De beantwoording 

van de artikel 40 vragen stemt ons daarom ook niet gerust, omdat het geclaimde bereik niet strookt 

met de signalen die de fractie hierover ontvangt. 

 

Het verzoek is zodoende om deze artikel 40 vragen te agenderen met als doel om bij de collega’s op te 

halen wat hun ervaringen zijn met de gemeente informatiepagina en of dat zij onze ervaringen delen. 

Graag willen wij ook met de collega’s en de portefeuillehouder in gesprek over hoe wij objectief een 

volledig beeld kunnen krijgen van wat het bereik is van de pagina. Daarnaast willen wij met de collega’s 

in gesprek over hoe zij de pagina waarderen en hoe deze in de toekomst een nog betere 

informatiebron kan zijn voor al onze inwoners. 

 

Indien u kan instemmen met dit agenderingsverzoek wordt de beantwoording van de artikel 40 

vragen als bespreekstuk toegevoegd aan de agenda van de oordeelvormende vergadering van 10 

januari 2022. 

 

Hoogachtend, 

 

 

R.A.J. Defilet, MA 

griffier 
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