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Schriftelijke vragen ingevolge artikel 41van het Reglement van orde voor de raad inzake
"|nvoeren Lobbyregister"
Geachte heer van Damme,
Naar aanleiding van de door u namens de fractie van de LVD gestelde vraag inzake de
invoering van eèn bezoekersregistratie (lobbyregister), kunnen wij u het volgende
antwoorden.
U begint met onderstaande inleiding.
"De Raad wordt regelmatig geconfronteerd met wantrouwende burgers, die zich -bii

getegenheid negatief- uittaten over de integriteit van hun bestuurders en
iotksvertegenwoordigers. Zo ook in Purmerend. De LVD verwiist hier biiuoorbeeld nar
drscussreJ die hebben plaatsgevonden tussen burgers en bestuur over de komst van een
Istamitische school en het chaotische verloop van het "vluchtelingendebat" in onze stad.
Daarnaast is er onvoldoende "vertrouwen" op bestuurders en politici als het gaat om het
ontwikketen van |ocaties en "vermeende" politieke belangenverstrengeling. De LVD is van
mening dat dergelijke Waardeoordelen de inhoudelijke discussle op dergeliike
maatschappettjXe issues ernsfþ vertroebelt- En dat dit ten kosfe gaat van een obiectieve
besluitvoiming door de gemeeñteraad. Eens te meer omdat een aantal raadsleden hebben
aangegeven dat zij zich door ene dergetijke stigmatisering laten "intimideren"(uitspraak van
enkete raadsleden na ontruiming raadzaat tijdens vluchtelingendebat). De LVD erkent dat
het ook voor raadsleden moeilijk valt te achterhalen hoe eventuele contacten tussen bv.
bedrijfsleven, maatschappelijke actoren en bestuurders tot stand komen, dan wel worden
onderhouden. Deze onduidetijkheid i de beïnvloedingstructuur leidt "logischerwiis" tot
aannames b'tj zowet volksvertegenwoordigers a/s burgers dat "zaken niet eerliik worden
gespeeld" dán weltot aannames dle "ontoetsbaar' ziin. Om dergeliike aannames zoveel
mogel'tjk weg te nemen dan wel "te ontzenuwen" is de LVD van mening dat de contacten
fusõen bestuurders en (hoofd) ambtenaren controleerbaar en toetsbaar moeten ziin. Dit kan
mogetijk door een helder en overzichtetijk bezoekersregistratie ( Iobbyregister) biite houden
waáruit kan worden opgemaakt welke actoren ( bedrijven en burger) "regelmatig over de
vloer komen" met welke intentie".
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hel Cottege bereid om op korte termijn met voorstellen naar de raad te komen om de
invoering vãn een bezoekersregistratie (tobbyregíster) mogelíik te maken?

ß

Antwoord:

Het college herkent zich niet in de samenhang van de beschrijving van de LVD, die wordt
bemoeilij[t doordat delen van de tekst tussen aanhalingstekens zijn geplaatst.
Wij zien n¡et in voor welk probleem een bezoekersregistratie een oplossing is.
Er moet gelegenheid besiaan leden van het college en medewerkers te bezoeken zonder
openbarð regìstratie. Wij menen dat de privacy van bezoekers in die zin onnodig zou
worden aangetast.
Het college ãal derhalve een bezoekersregistratie niet mogelijk maken'

wijgaan er van uit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben
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