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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Hierbij zouden wij als fractie Helmondse Belangen even de aandacht willen vestigen op de RIB of te wel de
Raadsinformatiebrief.
RIB-en waarin het college de raadsleden informeert over zaken die beleidsmatig “uit de pas lopen”- “nadere
toelichting vereisen” – “stand van zaken” – “verantwoording” etc. etc..
Het aantal RIB’s in 2008 nadert de 100 stuks ! ( stand op 18 december 2008 = 93 stuks )
Naar de inzichten van onze fractie een gigantisch aantal!
We moeten constateren dat het college vanuit haar duale “actieve informatie plicht” steeds meer naar dit
instrument grijpt.
Een stijgend aantal wat ook impliceert dat het college wel heel vaak “wat heeft uit te leggen”!
Een ontwikkeling die ons feitelijk zorgen baart!
Politieke partijen, die haar controlerende taak serieus nemen, worden veelal al op voorhand al de mond
gesnoerd.
Soms worden nog wel eens wat verhelderende vragen gesteld in raad of commissie of vragenuurtje, maar
daar blijft het vaak bij.
Overigens wat betreft vervolg procedures / toezeggingen, die ook vaak in de RIB worden opgenomen, is een
voortgangscontrole al heel moeilijk en zelfs niet bij te houden.
Verder worden er door politieke partijen / raadsleden nog wel “schriftelijke vragen aan het college” gesteld.
Als (beginnende) fractie Helmondse Belangen werden ons ooit verwijten gemaakt dat wij “te veel brieven
aan het college schreven”!
Nou schrijven we nog met enige regelmaat “brieven aan het college” . Iets wat meerdere partijen, meestal
collega oppositie partijen, als politiek instrument meer en meer zijn gaan gebruiken.
Echter de verhouding tussen het aantal RIB-en (vanuit de actieve informatie plicht) en schriftelijke vragen
van raadsleden / politieke partijen, is de laatste periode wel heel erg gekanteld.
De huidige “stand” van het aantal schriftelijke vragen van raadsleden / politieke partijen t.o.v. van het aantal
RIB’s is ongeveer de helft. ( 93 st. RIB t.o.v. 40 st. schriftelijke vragen raadsleden )
En dat is een omgekeerde situatie t.o.v. eerdere college periodes!
Betekent dit nu dat we ons moeten afvragen c.q. zorgen moeten maken over de “uitvoerende taak” van het
college? Is het college wel daadkrachtig genoeg ? Stokt de uitvoerende taak niet teveel?
Als fractie Helmondse Belangen zijn we van mening dat het nu een beetje uit de hand aan het lopen is.
Het kan niet zo zijn dat de slogan: maar ik heb jullie daar toch over bericht, de essentie van de vele RIB-en
moet zijn.
Actieve informatie, oké maar geen uitlaatklep om zaken die mislopen, vertragen, er aan zitten te komen e.d.
aan de man ( lees:raadsleden ) te brengen en/of de angel uit het politieke spectrum te halen.
Wij hopen samen met u in 2009 minder RIB-en te mogen ontvangen.
Dit ten teken dat het beleid en de uitvoering daarvan op juiste c.q. correcte wijze geschied en uw actieve
informatie plicht in relatie met de controlerende duale taak van de raad weer meer in de pas gaat lopen met
bijv. de schriftelijke vragen / vragenuurtje, die raadsleden / politieke partijen aan het college stellen.
Onze fractie wenst u en de uwen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2009.
Met vriendelijke groeten
Fractie Helmondse Belangen
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Namens deze
Fractievoorzitter Berry Smits
c.c. griffier
media
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van uw schrijven over het aantal raadsinformatiebrieven in
2008. U verbindt daaraan enige overwegingen, waarin wij ons niet herkennen en die wij voor kennisgeving
aannemen.
Op één aspect moeten wij wel nader ingaan, namelijk daar waar u stelt “wij hopen samen met u in 2009
minder RIB-en te mogen ontvangen.”
Wij hopen juist, dat wij ook in 2009 via dit instrument gestalte kunnen geven aan onze actieve
informatieplicht. Daarbij zijn voor ons aantal en frequentie geen toetsingsnorm, omdat dat volledig
afhankelijk is van de feitelijke ontwikkelingen.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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