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Geacht heer/mevrouw,
lk vraag uw speciale aandacht voor de open brief van Amersfoort2014 over het werkbezoek
ttivh
dat de commissaris van de Koning aanstaande donderdag aan de stad Amersfoort brengt.
Wilt u deze brief z.s.m. ( laten) versturen aan de leden van de Provinciale Staten van
J\x
Utrecht?
(V)) al\i
Met dank en groeten,
Ben Stoelinga
fractievoorzitter Amersfoort2014
0617748372

1

Open brief aan de commissaris van de Koning

Hoogland, 10 januari 2017

Geachte heer Van Beek,
In 2016 heb ik u twee keer verzocht om het gesprek met mij aan te gaan over de op z'n minst discutabele wijze
waarop het College van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad van Amersfoort in 2015 en 2016 zijn
omgaan met de openbaarheid van documenten. Via uw secretariaat is het mij helaas niet gelukt om schriftelijk
een afspraak te maken. Bij het feestje van de herbenoeming van onze burgemeester heb ik u daarvan
mondeling op de hoogte gesteld en heeft u mijn visitekaartje ontvangen. U zou het initiatief nemen om een
afspraak te maken. lk heb helaas niets meer van u gehoord.
Aanstaande donderdag 12 januari 2017 mogen de raadsleden van Amersfoort aan het einde van uw
werkbezoek aan Amersfoort nog snel eventjes opdraven bij de "borrel" om 17.00 uur in Mariënhof om te
luisteren naar uw ongetwijfeld lovende speech over het werkbezoek richting het stadbestuur in Amersfoort.
lk zal daarbij niet aanwezig zijn, omdat ik het zeer betreur dat u het blijkbaar niet belangrijk vindt om met een
raadslid van een onafhankelijke Amersfoortse plaatselijke partij in gesprek te gaan over de kwaliteit van het
Amersfoorts stadsbestuur. Het is namelijk mede uw rijkstaak om erop te letten dat er in de Utrechtse steden
sprake is van behoorlijk en integer bestuur. Als er in één van "uw gemeenten" ongewenste ontwikkelingen
plaatsvinden inzake het omgaan met vertrouwelijke documenten is het op z'n minst fatsoenlijk om naar deze
zorgen te luisteren.
lk wens u veel plezier bij het borrelen in Mariënhof met uw politieke vrienden en hoop dat u in 2017
raadsleden uit Utrechtse gemeenten serieuzer gaat nemen en ook daadwerkelijk naar hen gaat luisteren.
Uiteraard bent u elke maandagavond vanaf 20.00 uur welkom in onze flexkamer Stadhuisplein 5 tijdens ons
wekelijks fractieberaad.

Hoogachtend,
Ben Stoelinga
Fractievoorzitter Amersfoort2014

