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U stuurde de burgemeester op 6 april jl. een e-mail naar aanleiding van de brief van het college d.d. 6 
april 2018 (nr 2018005979). Het college wijst in deze brief uw verzoek om inzage af, omdat u als 
raadslid inzage vroeg in stukken die direct betrekking hebben op uw privébelangen en uw lopende 
rechtszaken tegen de gemeente. In uw e-mail van 6 april verzoekt u om toezending van het besluit dat 
ten grondslag ligt aan de brief van het college, omdat u beroep wenst in te stellen bij de rechtbank. In 
deze brief leest u onze reactie.

U vroeg om inzage op grond van uw raadslidmaatschap
Dat kunt u doen op grond van artikel 169, lid 3 gemeentewet. Het college heeft per brief van 6 april jl. 
gereageerd op uw verzoek. In deze brief is verwoord waarom wij uw inzageverzoek afwijzen.

Wij wijzen u erop dat u geen beroep in kunt stellen tegen de brief van 6 april 2018
De brief van het college is namelijk geen 'besluit' in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht, waartegen (bezwaar en) beroep kan worden ingesteld.

Een geschil over de toepassing van de informatieverplichting aan raadsleden - op grond van 
artikel 169 gemeentewet - dient op politiek niveau te worden besproken
U kunt onze beslissing daarom in een komende raadsvergadering aan de orde stellen. Het college heeft 
zelf ook al aangegeven het dilemma van inzageverzoeken van raadsleden, die mogelijk de schijn van 
belangenverstrengeling met zich meebrengt, aan de orde te willen stellen in de context van de 
gemeenteraad.
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Tot slot verzoeken wij u in het vervolg e-mails met vragen in het kader van uw raadslidmaatschap niet 
meer te richten aan de burgemeester, maarte richten aan het college. U kunt deze indienen via de 
griffie. Vanuit het college zal de beantwoording dan op de voorgeschreven wijze plaatsvinden. Nieuwe 
e-mails met inhoudelijke vragen, gericht aan de burgemeester, zullen niet beantwoord worden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders yan Bĩoemendaal,

, burgemeester


