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Te late beantwoording
schriftelijke vragen fractie ABT
inzake het OZB-plafond

Geachte leden van de raad,
Op 19 februari j.l heeft de fractie ABT schriftelijke vragen (conform art 40 RvO raad) gesteld over de
toepassing van het de macro-norm OZB binnen de gemeente Tholen. De antwoorden op deze vragen
hadden conform het reglement op 25 maart 2013 in uw bezit moeten zijn. Dat is ons niet geiukt. Wij
hebben het anhwoord op uw vragen in onze vergadering van 2 april 2013 vastgesteld en vervolgens
op 5 april 2013 aan uw raad toegestuurd.
In de raadsvergadering van 25 april heeft de fractie ABT bij monde van de heer Van't Hof gevraagd
waarom de vraag niet tijdig beantwoord is en waarom daarover niet is gecommuniceerd. In
voorkomende gevallen is het immers gebruikelijk dat uw raad schiftelijk geinformeerd wordt wanneer
de beantwoording van vragen niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen kan plaatsvinden. Dat is
in dit geval niet gebeurd. Daarvoor bieden wij excuses aan.
De maand maart is voor wat betreft de financiele functie een maand met piekdrukte, waarin de
afronding van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar samenvait met de voorbereiding van de
kadernota voor het volgende jaar. Het traject dat wij nu doorlopen rondom bezuinigingen en
hervormingen zorgt dit jaar voor extra werkdruk. Daarnaast hebben wij een beiangrijke rol gespeeld in
de werkgroep rondom de uitbreiding van de samenwerking binnen SABEWA-verband. De afronding
daarvan heeft in de maanden februari en maart plaatsgevonden. In die context heeft de
beantwoording van uw vragen in eerste instantie minder prioriteit gekregen en is vervolgens ten
onrechte verzuimd om u daarvan op de hoogte te stellen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en rekenen op uw begrip.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
de secretaris
de burgemeester

