
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders

Betreft: Realisatie Groenloket

Rotterdam, 25 juni 2019

Geachte voorzitter,

In september en oktober van 2017 heeft de Vereniging GroenOlO in samenwerking met veel groene initiatieven,
zich ingezet om het belang van de komst van een Groenloket te agenderen. Een Groenloket client als centrale
toegang in de gemeentelijke informatievoorziening als aanspreek- en steunpunt, digitaal platform en
betrokkenheid bij groen beleidi Op 9 november 2017 is de motie ’Groenloket’ met een meerderheid aangenomen
door de gemeenteraad.Groen010 is vervolgens geconsulteerd door de wethouder en betrokken ambtenaren over
de verdere invulling van een Groenloket. Maar tot op heden is er nog steeds geen Groenloket en lijkt er geen schot
in de zaak.

De Rotterdamse SP—fractie vindt het betreurenswaardig dat het proces stil is komen te liggen. l-let Groenloket is er
niet en de betrokkenen zijn al lang aan het wachten op een antwoord. De signalen die we van de betrokkenen
krijgen is dat er binnen de gemeente niemand de leiding heeft genomen. We willen graag weten of dit het geval is
en hoe het proces verder zal verlopen.

Daarom hebben we aantal vragen aan de wethouder.

1. Welke stappen zijn er na het tussenbericht van 2 mei 2018 ondernomen om het Groenloket ten uitvoer te
brengen? Is de wethouder bereid volledige transparantie te geven over het proces?

2. Waren er obstakels bij het realiseren van het Groenloket? Zo ja, welke obstakels zorgen ervoor dat de
uitvoering van het Groenloket zo Iang duurt? Hoe is er getracht om deze obstakels te overbruggen?

3. Wanneer verwacht de wethouder dat die obstakels overwonnen zijn? En wat gaat de wethouder doen om
deze obstakels te overwinnen?

4. Welk cluster in het gemeentelijk apparaat krijgt de verantwoordelijkheid om het groenloket uit te voeren?

5. Wat is de reden dat de uitvoer van het Groenloket nog niet is geland bij een cluster? Welke clusters zijn
hiervoor benaderd en welke clusters hebben dit afgehouden en waarom? Welke motivaties en
afwegingen hebben een rol gespeeld hierin?

Met vriendelijke groet,

Taylan Cicek


