
Vragen ex artikel 39 Reglement van Orde aan het Drechtstedenbestuur

Datum: 31 december 2019

Steller van de vragen: Robert Philippo, Algemeen Bestuurslid / Drechtraadslid GRD, Fractie PHILIPPO

Onderwerp: Vervolgvragen op het antwoord van de heer W. Kolff d.d. 12-12-2019 op mijn 
vragen art. 39 RvO Drechtraad.

Aan: Voorzitter van het DB, de heer W. Kolff.

Vragen en toelichting:

Toelichting 1: Uw uitspraken als voorzitter DSB in de Drechtraad bijeenkomst van 1 oktober 
2019 zijn buiten de orde van de formele Drechtraadvergadering gedaan en 
derhalve niet door de griffie formeel geregistreerd. In de notulen van het 
Presidium van 5 november 2019 gaat u niet in op de oorzaken van de crisis en 
geeft u geen onderbouwing van uw reflecties. Voorts geeft u geen 
onderbouwing in uw brief van 4 oktober 2019 aan de colleges hoe u tot uw 
uitspraken over de crisis in het DSB en uw reflecties bent gekomen. In uw 
antwoord van 12 december 2019 op mijn vragen ex artikel 39 en 40 RvO 
Drechtraad verwijst u naar uw uitspraken in de voornoemde gremia.

Voor mij als Algemeen Bestuurder van de GRD is het zonder onderbouwing 
uwerzijds onmogelijk om een oordeel te geven over wat u zegt en schrijft 
m.b.t. de crisis in het DSB, uw reflecties over de GRD en uw motivatie om de 
bestuurlijke rechten van het AB te passeren. Helaas bezit ik ook niet de gave 
om in uw hoofd te kijken en daar conclusies uit te trekken. Ik ga er van uit dat 
u als professioneel bestuurder niet zomaar iets roept.

Vraag: Daarom verzoek ik u dan ook vriendelijk en dringend mij een deugdelijke 
onderbouwing van de oorzaken van de crisis in het DSB, van uw reflecties over 
de GRD en van het passeren van de bestuurlijke rechten van het AB te geven.

R.W. Philippo, Algemeen Bestuurder GRD namens Fractie PHILIPPO, tegenwoordig in Hardinxveld-Giessendam genaamd 
Fractie D66 Philippo.


