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Secretariaat: 
Pastoor Langedijkstraat 13 
7448 AL Haarle 

Communicatie en toegankelijkheid 

Hülsen / Kruidenwijk, 12 september 2011 

Geacht college van Hellendoorn, 

Sinds wij als gemeentebestuur onze intrek hebben genomen in het Huis van Cultuur en Bestuur zijn 

wij als raadsleden net als alle gebruikers aangewezen op het pasjessysteem van toegankelijkheid. 

Voor ons als raadsleden, zijnde het hoogste orgaan in de gemeente is het onze fractie een doorn in 

het oog, dat wij slechts gedeeltelijke toegang hebben tot de ruimtes, die gebruikt worden voor het 

besturen van onze gemeente Hellendoorn. 

Wij kunnen als volksvertegenwoordigers niet zonder afspraak of verwittiging vooraf spreken met 

onze uitvoerders, zijnde wethouders en ambtenaren, waardoor wettelijk onze taak belemmerd 

wordt om als wetgevend en controlerend orgaan van de gemeente te functioneren. 

Wij vragen u bij deze blokkade in de onderlinge communicatie tussen raad (zijnde de wetgevende en 

controlerende vertegenwoordigers van de Hellendoorners) en college (zijnde uitvoerders van het 

beleid van de raad) en hun uitvoeringsorgaan (ambtenaren) lopende het jaar 2011 op te heffen en 

de raad maximale toegang te verlenen in het bestuursgedeelte van het Huis van Cultuur & Bestuur. 

Graag z.s.m. bericht via de digitale snelweg, mailtje is voldoende 

Met vriendelijke groet, 

Johan Stuut 

Fractievoorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij 

jstuut@hopinderaad.nl 
06-30117002 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - verzoek om toegankelijkheid en betere onderlinge communicatie 

Van: johan stuut <jgstuut@gmail.com> 
Aan: Gemeentebestuur Hellendoorn <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, Pim Knopper 

<P.Knopper@hellendoorn.nl> 
Datum: Ma, sep 12, 2011 22:57 
Onderwerp: verzoek om toegankelijkheid en betere onderlinge communicatie 
Bijlagen: communicatie toegankelijkheid raad.docx 

Geacht college, beste Pim, 

In de bijlage een verzoek van de fractie HOP in zake het opheffen van de belemmering om in het Huis 
van Cultuur en Bestuur onze wetgevende en controlerende taak als volksvertegenwoordiger uit te voeren. 
Pim, wil jij het doorsturen aan alle raads- en commissieleden? 
met vriendelijke groet, 

Johan Stuut 
PS Geen papieren antwoord, anno 2011 alles digitaal (snel en goedkoop) 
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