
Schriftelijke vragen 
(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of 
schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de indiener 
teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het
college of de burgemeester worden gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge 
beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het 
verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen 
beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering,
na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college 
gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Vergadering: N.v.t.

Onderwerp: Vragen betreffende: Oplaadpunt elektrische auto. 

Datum indiening: 31-10-2022 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

Inleiding

Er bereiken de fractie van de PvdA Alblasserdam opmerkingen en klachten over met name de 
stroperige gang van zaken bij het aanvragen van een oplaadpunt elektrische auto. Ook de 
correspondentie die door de huidige aanbieder wordt verzonden roept vragen op. Tevens, bij het 
bestuderen van de informatie op de website van de gemeente Alblasserdam, komen ons vragen 
naar voren. 

Één en ander kan lijden tot het vertragen van het aanschaffen van een elektrisch aangedreven 
auto door de burgers van Alblasserdam. Juist in een tijd dat fossiele brandstof minder voor handen
en zeer kostbaar is. Die gene die een elektrische auto hebben te weinig oplaadpunten voor 
handen waardoor de voordelen die zij dachten hebben met de aanschaf niet waargemaakt 
worden. Dit terwijl het rijk de aanschaf van een elektrische auto stimuleert en financiële voordelen 
`geeft.   
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Vragen 

1. De site van de gemeente Alblasserdam vermeld dat er sinds februari 2022 slechts één 
aanbieder is waarbij een aanvraag voor een oplaadpunt elektrische auto kan worden 
gedaan. 

Vraag  
a. Waarom is er gekozen om met slechts één aanbieder verder te gaan?
b. Ontstaat er door één aanbieder geen monopolie werking en drijft dat de prijs 

per oplaad sessie niet extra op?
c. Of zijn er voordelen te melden aan het werken met één aanbieder?

2. De correspondentie van de huidige aanbieder geeft als reden van het vertragen van het 
plaatsen van een oplaadpunt: de gemeente Alblasserdam heeft de aanvragen stil gelegd 
omdat de beleidsregels en de plankaart vanuit de gemeente eerst geüpdatet moeten 
worden. In de brief wordt tevens vermeld dat er spraken is van een regionaal beleid die 
het concept beleid moet vaststellen

Vraag 
a. Wat is de reden dat er vertraging is opgetreden
b. Wat heeft de regio voor rol in het beleid rond de oplaadpunten Electrische 

auto’s
c. Is het regio beleid onderdeel van een GR?
d. Op wat voor moment kunnen wij verwachten dat het beleid rond de 

oplaadpunten elektrische auto’s klaar is
e. Speelt de gemeenteraad hier een rol in? 
f. Zo ja, kan deze rol zo worden dat er zo weinig mogelijke vertraging geeft? 
g. Wanneer kan onze burgers, die nu al vaak meer dan een jaar moeten 

wachten, een beslissing krijgen op hun aanvraag verwachten

Gevraagd wordt de vragen conform procedure schriftelijk te beantwoorden.   

Ondertekening en naam:

Wim van Krimpen,  PvdA 


