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Artikel 41 vragen: Actieve informatieplicht van het college aan de raad. 
 

Oss, 17 oktober 2021 
 
“De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, de ‘baas’ dus en neemt alle belangrijke 
beslissingen, onder andere op het gebied van beleid en financiën.”, aldus de website van de 
gemeente Oss. 
Afgelopen week werd de raad van Oss van de ontwikkelingen rondom de Geffense Plas op de hoogte 
gebracht door het Brabants Dagblad. Daarin konden ze lezen dat de wethouder en de uitbater van de 
Geffense Plas al in december 2020 een akkoord hadden. De gesprekken zullen ongetwijfeld eerder 
begonnen zijn. 
Naar aanleiding van informatie uit de samenleving heeft de SP informeel vragen gesteld over de 
ontwikkelingen rond de Geffense Plas. Bij de rondvraag in het fractievoorzittersoverleg, op 27 
september van dit jaar, is de vraag weer gesteld. Antwoorden zijn tot op heden uitgebleven. 
De onvrede over de gebrekkige informatievoorziening aan de raad neemt de laatste jaren toe. Keer 
op keer wordt de raad te laat, onvolledig of helemaal niet op de hoogte gebracht van ontwikkelingen 
in de gemeente of besluiten van het college van B&W. Naar aanleiding van de weigering om inzage te 
geven in de gemeentelijke grondposities bij de Oijense Zij Noord en in documenten uit het regionale 
RES-overleg is de informatieplicht naar de raad besproken met de voorzitter van de raad. In dat 
overleg werd bevestigd dat het college van B&W een actieve informatieplicht heeft naar de raad en 
dat raadsleden, al dan niet vertrouwelijk, inzage moeten krijgen in alle stukken. 
De hoop bestond dat daarmee bij het college het besef was ingedaald dat de raad inderdaad het 
hoogste orgaan in onze gemeente is en dat bestuurders de raad tijdig en volledig van informatie 
dienen te voorzien. Helaas zagen we het kort na de discussie over de informatieplicht misgaan bij de 
plannen voor het voormalige belastingkantoor en nu in het dossier over de Geffense Plas.  
Deze ervaringen zijn voor de SP aanleiding om de volgende vragen te stellen aan het college in het 
algemeen en de portefeuillehouder van het dossier Geffense Plas en de voorzitter van de 
gemeenteraad in het bijzonder: 
 

1. Is het college van B&W met ons van mening dat de gemeenteraad van Oss het hoogste 
orgaan is van de gemeente Oss? 
 

2. Is het college van B&W van Oss met ons van mening dat de leden van het college een actieve 
informatieplicht hebben naar de gemeenteraad? 
 

3. Is het college van B&W met ons van mening dat de gemeenteraad van Oss niet op de hoogte 
is gebracht over de plannen voor de Geffense Plas? 
 

4. Is het college van B&W het met ons eens dat het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad? 
 

5. Is het college van B&W zich bewust van het feit dat er al een half miljoen euro in de 
begroting is opgenomen voor de ontwikkelingen bij de Geffense Plas en dat de 
gemeenteraad daar niet inhoudelijk bij betrokken is? 
 

6. Is het college van B&W het met ons eens dat de plannen voor de Geffense Plas al in een 
vergevorderde en nagenoeg afrondende fase zijn beland? 
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7. Is het college van B&W het met ons eens dat de gemeenteraad op deze wijze nauwelijks nog 
in staat is het dossier over de Geffense Plas inhoudelijk te bespreken en daarover te 
besluiten? 
 

8. Is het college van B&W het met ons eens dat de gemeenteraad niets anders rest dan te 
tekenen bij het kruisje? 
 

9. Is het college van B&W met ons van mening dat de gemeenteraad niet of niet volledig op de 
hoogte is van de toekomstige plannen voor de Geffense Plas? 
 

10. Is het college van B&W het met ons eens dat deze informatie alleen via een artikel in het 
Brabants Dagblad aan de gemeenteraad is verstrekt? 
 

11. Is het college van B&W van mening dat dit de normale gang van zaken is in de 
informatievoorziening richting de gemeenteraad? 
 

12. Als u op één of meer van bovenstaande vragen bevestigend heeft geantwoord, wat gaat het 
college er dan aan doen om in de toekomst daarnaar te handelen? 

 
 
Namens de fractie van de SP, 
Jan Zoll 
Marie-Therese Janssen 
 

 


