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Geachte heer Slewe,
U hebt op vrijdag 30 maart jl. mondeling bij de griffie inzage gevraagd in stukken die 'op de usb-stick
zouden staan'. Vervolgens hebt u per e-mail van 3 april en 4 april 2018 de griffier om inzage gevraagd
"in de stukken van de stick die reeds getoond zouden zijn aan diverse raadsleden." De griffier heeft uw
verzoek doorgestuurd aan de burgemeester. Daarnaast stuurde u ook correspondentie over dit
onderwerp aan de burgemeester zelf. In deze brief leest u de reactie van het college.
Wij gaan ervan uit dat u met uw inzageverzoek doelt op stukken die zich bevinden in de
zogenaamde back-up (geselecteerd door bureau Hoffman), waar mevrouw Roos d.d. 29
november 2017 en 14 december 2017 inzage in had

Als raadslid kunt u voor de uitoefening van uw taak inlichtingen vragen ingevolge artikel 169, derde lid
van de gemeentewet. Het is tegen deze achtergrond niet ongebruikelijk dat een raadslid inzage krijgt
in een specifiek dossier. Wij stellen echter vast dat u vraagt om informatie die betrekking heeft op het
dossier Elswoutshoek, hetgeen direct uw belang raakt. Wij stellen ook vast dat u om stukken vraagt
die onder andere deel uitmaken van diverse bezwaar-en beroepsprocedures, die u aanhangig heeft
gemaakt tegen de gemeente.

Wij zijn van mening dat u met uw verzoek het risico loopt oneigenlijk gebruik te maken van uw
bevoegdheden als raadslid. Als college hebben wij een verantwoordelijkheid om u daarop te wijzen en
te voorkomen dat mogelijke belangenverstrengeling wordt gefaciliteerd of de schijn daarvan kan
ontstaan. Wij wijzen uw verzoek tot inzage daarom af.
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Wij wijzen u erop dat - in het kader van integriteit - raadsleden hun bevoegdheden alleen mogen
gebruiken voor de uitoefening van hun taak als raadslid. Van alle raadsleden wordt verwacht dat zij
geen misbruik maken van hun positie en bevoegdheden die zij als raadslid hebben. Met uw
inzageverzoek vraagt u om informatie die direct betrekking heeft op uw privébelangen en uw lopende
rechtszaken. Deze informatie kunt u daarmee voor privédoeleinden inzetten.
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In een gevoelig dossier als Elswoutshoek wordt het college regelmatig geconfronteerd met het
dilemma van inlichtingenverzoeken door raadsleden, die mogelijk de schijn van belangenverstrengeling
met zich meebrengt. Dit dilemma willen wij op niet al te lange termijn in de context van de
gemeenteraad bespreken. Wij sturen daarom een afschrift van deze brief aan de leden van de
gemeenteraad.
Tot slot merken wij op dat u suggereerde dat de betreffende usb-stick kwijt zou zijn. Wij melden u dat
dit uiteraard niet het geval is.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

