
  
 
 
 
 
 
Motie van afkeuring over daadkracht en communicatie college inzake MOvactor 
 
 
De Raad van de gemeente Nieuwegein in vergadering bijeen op 5 juli 2018, 
 
 
Overwegende dat: 
 

 De raad tijdens een interpellatiedebat op 31 mei een motie heeft aangenomen, 

 De motie en het spoeddebat de urgentie benadrukten van snel en adequaat handelen vanuit 
het college, 

 Er pas drie weken later op 21 juni een reactie vanuit het college kwam in de vorm van een 
brief, 

 Deze brief geenszins recht doet aan de aard van het spoeddebat en de urgentie die uit de 
motie spreekt, 

 De SP op 21 juni een brandmail heeft gestuurd aan de voorzitter van de raad én het college 
als reactie op genoemde brief om op te roepen tot een snelle reactie, 

 Tot op heden geen passende actie vanuit het college is gekomen op zowel de betreffende 
motie als de brandmail, 

 
Constaterende dat:  
 

 Het college niet adequaat reageert op een dergelijk urgente kwestie, 

 De motie (M13) van de raad momenteel niet of slechts beperkt wordt uitgevoerd, 

 De problemen bij MOvactor onopgelost blijven door het uitblijven van een passende reactie, 

 De raad niet goed geïnformeerd wordt door het college op dit dossier, 
 
 
De raad spreekt haar afkeuring uit over: 
 

 De lage reactiesnelheid van het college op dit dossier, 

 De brief d.d. 21 juni vanuit het college die geen recht doet aan de aard van het debat en de 
aangenomen motie, 

 De gebrekkige communicatie door helemaal niet te reageren op de brandmail van 21 juni,  
 
 
Roept het college op: 
 

 Motie M13 alsnog uit te voeren conform de strekking; 

 De urgentie die uit dit dossier spreekt in daden om te zetten, 

 De raad zeer nauwkeurig en tijdig te informeren, 

 Uiterlijk in juli de beloofde brief met stappenplan en duiding van de richting voor MOvactor aan 
de raad te sturen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Namens de SP fractie, 
 
 
 
 
Martijn Stekelenburg 

http://www.sp.nl/

