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Geachte heer Lambers,
Hierbij bevestig wij de ontvangst van uw brief d.d. 27 mei 2018 met als onderwerp:
‘Samenstelling coalitie’. In uw brief verzoekt u te bewerkstelligen dat ‘alle leden van de
raad zo spoedig mogelijk in het bezit worden gesteld van alle door de gemeentelijke
notuliste opgemaakte verslagen van de besprekingen die in het huis van de gemeente
werden gevoerd door de informateur en de formateur (als voorbereiding op die
raadsvergaderingen)’.
Zoals u aangeeft in uw brief is artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet van toepassing op de
periode van collegeonderhandelingen: ‘de burgemeester wordt geïnformeerd over de
uikomsten van de collegeonderhandelingen. Hij wordt alsdan in de gelegenheid gesteld
zijn opvattingen over voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te
maken'.
De verslagen van de onder leiding van de formateur gevoerde gesprekken behoren niet tot
de in artikel 35 lid 2 genoemde uitkomsten. Deze verslagen zijn ook niet in ons bezit. De
formateur heeft de burgemeester summier op de hoogte gehouden van het verloop van het
proces, niet over de inhoudelijke aspecten van de onderhandelingen. Uw brief sturen wij
door naar de formateur met het verzoek in de vergadering van 11 juni 2018 verslag te doen
over de formatie. Het is aan hem om te bepalen of en hoe hij hier gehoor aan wenst te
geven. Ook is het aan de formateur om in te gaan op uw verzoek betreffende de verslagen
van de gevoerde gesprekken.
Met vriendelijke groet,
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den Belt MBA

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.aemeente-steenberoen.nl.
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen
e-mail: info@aemeente-steenberaen.ni

