
   
Bijdragen Stef van der Klok, besluitvormende vergadering 
BV06, BV07 en BV08 Stemverklaringen VVD Ede 
 
BV06 Wijzigingsverordening APV EDE 2012, vergunningstelsel houtopstanden 

VVD Ede is voorstander van het vereenvoudigen of schrappen van regels. Door het vervangen van 
een vergunningplicht door een meldingsplicht weten inwoners sneller of zij een boom mogen kappen 
en verdwijnt veel onnodige administratieve rompslomp. Onze fractie kan van harte instemmen met 
dit raadsvoorstel   
 
BV07 Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening oud papier, e.d. 
 
“Liefdewerk oud papier” werd in onze gemeente tot nu toe beloond. Inwoners hebben zich jaren 
ingespannen om duurzaam oud papier en karton in te zamelen. Opbrengsten waren bedoeld voor 
hun vereniging kerk of school. VVD Ede betreurt het zeer dat het college dit systeem wil opheffen. Zij 
wil blijkbaar niet haar inwoners langer stimuleren. Onze fractie heeft ook twijfels over de financiële 
noodzaak van deze maatregel, want ACV heeft jaarlijks een exploitatieoverschot. VVD Ede zal 
derhalve tegen het raadsvoorstel stemmen.   
 
Stemverklaring motie (behandeling voor na raadsvoorstel) 
VVD Ede heeft net tegen het raadsvoorstel gestemd. Een prachtig burgerinitiatief met 
zelfwerkzaamheid is om zeep geholpen. Een meerderheid van de raad is echter voor en dat betreurt 
onze fractie nogmaals zeer. Wij vinden de motie sympathiek omdat het in een overgangsregeling 
voor de vrijwilligersorganisaties “financieel” verzacht. Wij zullen de motie derhalve steunen.  

BV 08 Rapport onderzoek geheimhouding en in beslotenheid vergaderen 
 
VVD Ede is groot voorstander van transparantie van openbaar bestuur. Inwoners moeten zicht 
hebben op alles wat er gebeurt in onze gemeente. De Rekenkamer geeft aan dat dit college naar de 
raad vaak een beroep doet op geheimhouding of vertrouwelijkheid, zonder een goede argumentatie 
of motivatie. Wij kunnen instemmen met dit raadsvoorstel.  
 
Aan het college zullen wij nog schriftelijk de vraag voorleggen welke vertrouwelijke stukken van 
afgelopen tijd, zonder argumentatie of motivatie, zijn voorgelegd aan de raad. Ons is nu onduidelijk 
welke stukken wel of niet onder geheimhouding of vertrouwelijkheid vallen.    
 


