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Geachte heer Peters, 

Op 1 mei 2014 heeft u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de 
beantwoording van uw eerdere vragen over het verwijderen van verkiezingsborden. 

Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. 

Vraag 1: 'Antwoord op vraag 2: U stelt dat het college op 11 maart opdracht heeft gegeven om de 
borden die niet voldeden te verwijderen. Hoe is dit besluit tot stand gekomen? Er is immers geen 
reguliere B&W vergadering die dag geweest waar dit besluit is vastgelegd. De eerstvolgende B&W 
vergadering was immers 12 maart..' 

Antwoord: Sinds mensenheugenis vergadert het college van burgemeester en wethouders op 
dinsdag. Zo ook op dinsdag 11 maart 2014. 

Vraag 2: 'Antwoord op vraag 3. U stelt dat direct optreden gewenst was. In onze beleving is dit 
onjuist, omdat de borden al 2 weken waren geplaatst. Het betreft ook geen doorlopende 
werkzaamheden, want ook nog worden er met regelmaat borden geplaatst die niet aan de APV 
voldoen.' 

Antwoord: Dit betreft geen vraag, maar een stelling. U onderschrijft hiermee in feite ons antwoord 
dat het doorlopende werkzaamheden betreft. 

Vraag 3: 'U stelt dat de centrale verkiezingsborden niet onder de werking van de APV vallen. Hoe 
en waar is dit geregeld?' 

Antwoord: Reclameborden zijn borden die geplaatst zijn door de direct belanghebbenden zelf. Door 
de gemeente geplaatste borden zijn bedoeld als algemene en objectieve voorlichting en vallen 
daarom niet onder deze regeling. 

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur. 
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Vraag 4: 'Antwoord op vraag 8. U gaat bezien of vereenvoudiging van de beleidsregels nodig is. 
Wanneer kunnen we dit van het college verwachten? 

Antwoord: Het vaststellen van beleidsregels is een bevoegdheid van het college. Hier wordt op dit 
moment aan gewerkt. Zodra de nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld zal uw raad hierover worden 
geïnformeerd. We streven ernaar dit ruim voor de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad 
afgerond te hebben. 

Vraag 5: 'Antwoord op vraag 10: U stelt dat met het vaststellen van het proces verbaal het 
verkiezingsproces afgerond is en u stelt een evaluatie niet op prijs. Moeten wij hieruit concluderen 
dat u geen lering wilt trekken over hoe de deelnemende partijen deze verkiezingen vanuit de 
aanloop t/m het einde hebben ervaren?' 

Antwoord: Neen. Verkiezingen worden primair georganiseerd voor de kiezers. Alle reacties die op 
de stembureaus zijn binnengekomen, zijn gerapporteerd door bureau verkiezingen en worden 
meegenomen bij de volgende verkiezingen. 

Vraag 6: 'U moet het toch met ons eens zijn dat aan deze wir-war van reclame-uitingen van zowel 
verenigingen als bedrijven binnen onze gemeente, maar ook van (ver) buiten onze gemeente, niet 
op een eenduidig beleid wijzen. Voor uw college is het ontzettend moeilijk om de regelgeving te 
handhaven. En als regelgeving niet te handhaven is of als er de indruk kan worden gewekt dat er 
willekeur ontstaat in de handhaving ervan, dan moet u het toch met ons eens zijn dat hier eens 
opnieuw naar gekeken moet worden. Mogen wij uw college daarom toch nog eens verzoeken te 
bezien, welke veranderingen we hierin kunnen aanbrengen om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid 
ontstaat voor iedereen die reclame wil uiten in onze gemeente? 

Antwoord: Ja. Zie ook het antwoord op vraag 5. 

Op grond van artikel 37 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van 
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, 

drs. G.' 
secretaris 

seis 
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