Contact met de gemeenteraad
Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, willen zij
graag weten wat er leeft in Oostzaan. Als u vindt dat de gemeenteraad meer aandacht aan
bepaalde zaken moet besteden, dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met
de raad.
U kunt de raad een brief of e-mail schrijven over een onderwerp waarvan u vindt dat
het aandacht behoeft. Deze brief of e-mail komt dan op de lijst van ingekomen stukken te
staan. Deze lijst wordt wekelijks, samen met de bijbehorende stukken, op de website
geplaatst en wordt in een eerstvolgende informatieronde van de raadscyclus van de
gemeente Oostzaan vastgesteld.
Een brief aan de gemeenteraad komt dus in de openbaarheid, tenzij u zelf aangeeft dit niet
te willen. Op de lijst met ingekomen stukken wordt door de griffier van de gemeenteraad
tevens een kort advies vermeldt hoe de brief af te handelen. Dit advies wordt over het
algemeen overgenomen door de raadsleden. Geadviseerd kan worden uw brief ter
kennisname aan te nemen, uw brief kan ter beantwoording worden doorgestuurd naar een
van de gemeentelijke afdelingen, maar het kan ook zo zijn dat iedere fractie (vanwege
verschillende politieke standpunten) de brief zelf beantwoordt.
Ook is het mogelijk dat de raadsleden besluiten om uw brief te agenderen voor een
raadscyclus. Hierover ontvangt u van de griffier bericht.
Een brief of e-mail aan de gemeenteraad kunt u richten aan:
De gemeenteraad van de gemeente Oostzaan
t.a.v. griffie Oostzaan
Postbus 15
1510 AA Oostzaan
e-mail: lizette.ouwehand@oostzaan.nl
telefoon 075 – 6512278
Brief aan individuele raadsleden
U kunt ook een brief of e-mail aan alle individuele raadsleden sturen. Deze brief komt niet
automatisch op de lijst van ingekomen stukken en kan dus ook, als u dat wilt, vertrouwelijk
worden behandeld. Een e-mail aan een individueel raadslid kunt u ook sturen naar zijn of
haar persoonlijke e-mailadres. U vindt alle contactinformatie van de fracties in de
gemeenteraad via ‘organisatie’.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie van de gemeenteraad, Lizette Ouwehand
telefoon 075-6512278, e-mail: lizette.ouwehand@oostzaan.nl

