Van: SP-fractie in de gemeenteraad van Arnhem
Aan: College van B&W
Betreft: schriftelijke vragen (conform art. 44 rvo)
Onderwerp: lobbybrief met geschenken van ambtenaar aan raadslid

Arnhem, 21 februari 2021

Geachte voorzitter,

Eind december ontvingen bepaalde leden van de gemeenteraad een lobbybrief van de
ambtenaar bosbeheer. De brief die de fractievoorzitter van de SP ontving, ging vergezeld van
een viertal boeken.

Hierbij stelt de SP-fractie de volgende vragen;

1.Heeft het college kennisgenomen van de brief en heeft het college geconstateerd dat de brief
is geschreven op briefpapier van de gemeente Arnhem en dat de brief niet is ondertekend door
of namens het college van B&W, maar door de betreffende ambtenaar persoonlijk? (1

2. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat de betreffende ambtenaar kennelijk een
viertal boeken wilde schenken aan een raadslid van de SP en dat deze vier boeken een
gezamenlijke winkelwaarde van iets meer dan 50 euro vertegenwoordigen? (2 (3

3. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat de betrokken ambtenaar in zijn brief
persoonlijke beleidsopvattingen uitdraagt en het raadslid de boeken aanbiedt en aanbeveelt
omdat die zijn kennelijke beleidsopvattingen ondersteunen?

4. Is het college het eens dat de brief en schenking de schijn opwekken dat de betreffende
ambtenaar raadsleden poogt te beïnvloeden? En is het college het eens dat het opwekken van
die schijn ten alle tijden vermeden dient te worden?
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5. Zijn er nog meer raadsleden die de brief en de geschenken hebben ontvangen? Zo ja,
hoeveel?

6. Zijn de betreffende boeken aangeschaft op kosten van de belastingbetaler? Zo ja, wat heeft
de gemeente Arnhem voor deze boeken betaald? Zo nee, hoe zit het dan wel? Hoeveel boeken
van deze auteur zijn in totaal door de gemeente Arnhem verkregen en wat heeft de gemeente
daarvoor betaald?

7. Zijn de boeken door derden aan de gemeente Arnhem en/of de betreffende ambtenaar
geschonken dan wel met korting aangeboden/ verstrekt? Zo ja, door wie? Gaat het hier om de
auteur van de boeken of iemand die (zakelijk) is gerelateerd aan de auteur?

8. Heeft de auteur van de boeken, nu of in het verleden, op enigerlei wijze diensten geleverd
aan de gemeente Arnhem op het onderwerp bos- en bomenbeheer en heeft deze persoon
daarvoor direct of indirect betaald gekregen? En heeft deze persoon daarbij gewerkt met of
voor de betreffende ambtenaar? Graag toelichten.

9.Herinnert het college zich dat de auteur de raad heeft toegesproken en een pleidooi heeft
gehouden voor het gemeentelijk bomenkapbeleid? Is de auteur door (iemand van) de
gemeente benaderd om te komen inspreken? Zo ja, is dit gebeurd door of namens de
betreffende ambtenaar en/of namens of met medeweten van de portefeuillehouder? Graag
toelichten. (4

10. Zijn de brief en boeken met medeweten van het college van B&W of de portefeuillehouder
verstuurd? Heeft het college of de portefeuillehouder opdracht dan wel toestemming gegeven
voor het versturen? Zo ja, is die opdracht of toestemming vooraf verleend? Graag toelichten.

11.Kan het college verklaren hoe de brief op gemeentelijk papier kan zijn gedrukt maar niet is
ondertekend door of namens het college van B&W, dan wel de burgemeester en
gemeentesecretaris? Hoe verhoudt zich dit tot de procedures met betrekking tot het sturen van
gemeentelijke brieven?

12.Herinnert het college zich dat zij regelmatig informatie weigert openbaar te maken omdat
het zou gaan om persoonlijke beleidsopvatting van individuele ambtenaren en zij volgens het
college niet in een openbare discussie betrokken zouden mogen worden? Hoe rijmt het college
dit uitgangspunt met de brief met beleidsopvattingen van de betreffende ambtenaar aan de
raad? (5
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13.Herinnert het college zich de recente discussie over ambtenaren van de gemeente Arnhem
die zouden zijn lastig gevallen o.a. inzake het omstreden gemeentelijk kapbeleid en dat het
college daarin heel duidelijk stelde dat het college van B&W moet worden aangesproken op het
gevoerde beleid en niet de individuele ambtenaren?

14. Gaat het college ervoor zorgen dat portefeuillehouders voortaan zo veel als mogelijk zelf het
beleid gaan uitdragen? En indien een portefeuillehouder daartoe niet in de gelegenheid is dit
wordt overgelaten aan een collega-portefeuillehouder dan wel de woordvoerder die dit expliciet
namens de portefeuillehouder doet? Zo ja, welke resultaten mogen wij daarvan verwachten?

15. Is het college bereid de vragen in de gestelde volgorde te beantwoorden en daarbij niet te
clusteren?

De leden van de SP-fractie kijken uit naar de spoedige beantwoording van de vragen.

Hoogachtend,

Elfrink,

Dobbe,

Çetintaş

(SP)

1) Bijlage 1: brief ambtenaar bosbeheer aan het lid Elfrink
2) Bijlage 2: de vier geschonken boeken (retour aan college)
3) Bijlage 3: winkelwaarde boeken
4) Debat de kap van 800 bomen en het bomenbeheer 16-12-2020
5) https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=18ccee40-0fd8-43ec8eeb-3fc1ab6f443b
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Bijlage 1 brief ambtenaar bosbeheer
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Bijlage 2 de vier geschonken boeken (retour gemeente via college B&W)
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Bijlage 3 winkelwaarde boeken
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