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Een dilemma waar elk raadslid zich voor gesteld ziet, is het punt dat je niet weet, wat je niet weet. Je bent 

afhankelijk van je eigen onderzoek en de informatie die het college je geeft. Het is een kwestie van 

vertrouwen dat je die informatie van het college krijgt die van belang kan zijn voor de besluitvorming als 

gemeenteraad. Dit vertrouwen is een essentieel onderdeel van het functioneren van de gemeenteraad. 

De afgelopen weken hebben we als gemeenteraad informatie mogen ontvangen van het Wijk C-komité 

die wij nooit hebben ontvangen van het college. Het betreft hier een Memo van het BRU aan het ROCOV 

van 7 oktober 2011, waarin het BRU aangeeft een definitief besluit te nemen over de opheffing van de 

halte Vredenburg na consultatie van de gemeente Utrecht
1
 en een brief van het BRU aan het college van 

22 maart 2012 met als onderwerp: “definitieve opheffing halte Vredenburg”
2
 Het bevreemdt de SP dat het 

college in al haar informatie naar de gemeenteraad nooit melding heeft gemaakt over deze consultatie en 

deze definitieve opheffing. Niet in de brief van 29 november 2012 (12.097608), niet tijdens de bespreking 

van het amendement A48 op 25 oktober j.l. Dit schaadt ons vertrouwen dat het college de gemeenteraad 

tijdig en volledig informeert. Wij wensen niet in een situatie terecht te komen waarin we, door eerdere 

besluiten waarin wij niet gekend zijn, in een besluit gerommeld worden of toegeleid worden naar een 

halfbakken compromis. 

 

Daarom hebben we de volgende vragen: 

 

1) Waarom heeft het college de gemeenteraad niet geïnformeerd over het memo van 7 oktober 2011 

waarin het BRU aankondigt de gemeente Utrecht te consulteren? Waarom niet op het moment dat de 

raad een rol kon spelen bij deze consultatie, waarom niet op een later moment? 

 

2) Kan het college aangeven wat het antwoord van de gemeente Utrecht aan het BRU is geweest bij de 

consultatie van eind 2011, begin 2012? Waarom is het college van mening geweest dat de 

gemeenteraad niet bij deze consultatie betrokken moest worden, ook al was bekend dat het rechtstreeks 

inging tegen eerdere besluiten van de gemeenteraad? 

 

3) Kan het college aangeven waarom zij de gemeenteraad nooit heeft geïnformeerd over het definitieve 

besluit van het BRU over de opheffing van de halte Vredenburg? Waarom niet na het uitkomen van dit 

besluit, waarom niet bij latere brieven aan de raad en discussies in de raad? 

 

4) Is het college bereid het BRU aan te geven de beslissing omtrent het al dan niet terugkomen van de 

haltes op te schorten, totdat belanghebbenden zich hebben kunnen uitspreken en er een debat over het 

onderwerp heeft kunnen plaatsvinden in de commissie Stad en Ruimte? Zo nee, waarom niet? 
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