
 

  

MOTIE 20 van AFKEURING 

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op  donderdag 11 februari 2016 besprekende         

het Rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het ongeval op de Den Uylbrug  en  de   

reactie van het college daarop; 

      

              Kennis genomen hebbende van: 

- Bovengenoemd rapport; 

- De beraadslagingen in het Zaanstad Beraad van 4 februari 2016 over dit onderwerp; 

 

Overwegende dat :  

- De veiligheid van alle burgers hierbij zo optimaal mogelijk gewaarborgd moet zijn;  

- De verantwoordelijke wethouder er geen blijk van gaf dit dossier goed te beheren, doordat  

de in 2012 gestelde Art. 51 vragen onbekend waren en de wethouder het grootste deel van 

de vragen van de raadsleden in het Zaanstad Beraad van 4 februari 2016 door de ambtenaar 

liet beantwoorden; 

- Zij niet pro-actief in dit dossier is opgetreden door te lang te accepteren dat de 

camerabeelden regelmatig stoorden of niet de na het ongeval geconstateerde slechte 

markering zo gauw mogelijk aan te pakken; 

- Daardoor – afgezien van de handelingen van de heer Fontijn – er sinds 6 februari 2015 tot op 

heden onvoldoende veranderd is aan de situatie; 

- Zij op essentiële zaken zoals de storingen in de monitoren de gemeenteraad niet 

geïnformeerd heeft;  

- Er geen follow-up heeft plaats gevonden van de registratie van (bijna)incidenten en dat de 

gemeenteraad daar ook niet over is ingelicht; 

- Zij in het Zaanstad Beraad verklaarde “een leek te zijn op dat gebied”, waarbij gebied sloeg 

op de veilige inrichting van een brug; 

- Zij geen adequate beslissingen heeft genomen in dit dossier;  

- Zij tevens geen inzicht lijkt te hebben in haar eigen disfunctioneren in dit dossier; 

Besluit: 

-  Het optreden van wethouder Leny Vissers-Koopman in dit dossier ten sterkste af te keuren 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties van: 

GroenLinks,  Romkje Mathkor 

SP, Roland van Braam 

ZIP, Joke Havik 

Democratisch Zaanstad, Aart Molenaar 

POV, Harrie van der Laan 


