
Urk, 26 oktober 2017 

Geacht College, 

Onderwerp: Zondagsarbeid ambtenaren gemeente Urk  

Wederom ontvangt u als college schriftelijke vragen van de Urker Gereformeerde Partij. Liever 

hadden wij gezien dat wij deze vragen niet hadden hoeven stellen. Echter dwingt u ons hiertoe 

door uw optreden. Een van de taken als raadslid is immers het college controleren op haar 

uitvoerende taken, al dan niet door de gemeenteraad opgelegd. Als raadslid ben je ook 

volksvertegenwoordiger, voor alle inwoners. De naam van onze partij refereert aan onze 

achterban. Gereformeerd. Die naam hoeven wij een college, met uitsluitend christelijke partijen, 

niet uit te leggen. Of toch wel voorzitter? Vandaar onze vragen.  

In ons schrijven willen we een tweetal zaken benadrukken, een vanuit principieel oogpunt en een 

vanuit bestuurlijk oogpunt.  

De aanleiding is het volgende, wij lazen in het Urkerland van 26 oktober jl. dat de Buitengewoon 

Opsporing Ambtenaren van de gemeente Urk op zondag, ‘de dag des Heeren’ verkeerscontroles 

verrichten in het Oude Dorp. Dit terwijl de raad in het verleden duidelijk heeft laten weten dit in 

strijdt te vinden met de zondagsrust en zondagsheiliging. Zo is enkele jaren geleden in de raad 

besloten om de havenmeesters op zondag niet in te zetten. 

               Voorzitter, vandaar de volgende vragen; 

- Waarom moeten wij als raadsleden dergelijke zaken vanuit de media vernemen en zijn wij 

hiervan niet eerder middels een memo of voorafgaand aan het parkeerbesluit over 

geïnformeerd? 

- Waarom laat u ambtenaren, in dienst van de gemeente Urk, op zondag niet noodzakelijke 

arbeid verrichten?  U weet wat hiervan het algehele gevoelen in de samenleving en raad is. 

Wij vinden dit dan ook een minachting richting het merendeel van de gemeenteraad.  

- Is de raad niet duidelijk geweest toen de vraag speelde over de inzet van onze 

havenmeesters op de Dag des Heeren? Ook deze zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

en belast met toezicht op openbaren orde en veiligheid. 

- Is de verantwoordelijk wethouder op de hoogte en stemt hij in met het verrichten van 

zondagsarbeid van onze ambtenaren?  

- Is het niet beter om het parkeerbeleid rond de kerken via bijvoorbeeld de kerkbladen 

onder de aandacht van kerkgangers te brengen? 

  

We zien deze schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord.  

Wij zien deze zaak als zeer kwalijk en zijn wederom teleurgesteld in het college om dit via de media 

te moeten vernemen. Of moest onze wethouder het bovenstaande ook in de pers vernemen net 

als de recente ontwikkelingen rond de gaslekkage. 
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