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Diverse artikel 40 RvO-vragen en uw verzoek om inzage

ŕ

Geachte heer Slewe,

U hebt op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde diverse vragen gesteld aan het college. U 
stelde vragen over de vaststellingsovereenkomst inzake het dossier Slewe (kenmerk 2018007615), 
over inzage in onderzoek Vaart en Duin, juridische bijstand en beleid Wob-aanvragen (kenmerk 
2018007503) en over een bestemmingswijziging van het poortgebouw landgoed Elswout (kenmerk 
2018007796). In deze brief leest u onze reactie.

Antwoord op u vragen van 3 mei 2018 over de vaststellingsovereenkomst opgesteld inzake 
dossier Slewe
U stelt daarbij het volgende:
"De heren Heijink en Schneiders hebben een jaar geleden een vaststellingsovereenkomst opgesteld 
inzake dossier Slewe. In die overeenkomst stonden naast de voorwaarde om de Wob procedure in te 
trekken en iets te doen met het Hoffman-rapport tal van andere bijzondere voorwaarden onder meer 
het Vaart en Duin verhaal."

Vraag 1
Wie heeft de voorwaarden opgesteld?

Vraag 2
Is er overleg geweest met derden?

Vraag 3
Waarom is het dossier Vaart en Duin er bij betrokken?
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Antwoord vraag 1, 2 en 3
Als raadslid kunt u voor de uitoefening van uw controlerende taak inlichtingen vragen. Wij constateren 
dat u met uw verzoek vraagt om informatie die betrekking heeft op het dossier Elswoutshoek, hetgeen 
direct uw persoonlijke belang raakt. U vraagt in het bijzonder om informatie over de 
vaststellingsovereenkomst waarbij u - in dę conceptfase - zelf partij bent geweest. U vraagt hiermee 
om informatie die u voor privédoeleinden kunt inzetten en behartigt hiermee (ook) uw eigen belang. 
Wij wijzen u erop dat - in het kader van integriteit - raadsleden hun bevoegdheden alleen mogen 
gebruiken voor de uitoefening van hun taak als raadslid 'in het algemeen belang'. Wij zijn van mening 
dat u met uw vragen oneigenlijk gebruik maakt van uw bevoegdheden. Als college hebben wij een " 
verantwoordelijkheid om u daarop te wijzen en te voorkomen dat de gemeente mogelijke 
belangenverstrengeling faċiliteert of de schijn daarvan laat ontstaan. Wij beantwoorden uw vragen 
daarom niet. Indien u het daarmee niet eens bent, kunt u dat aan de orde stellen in een volgende 
raadsvergadering.

Antwoord op uw vragen van 30 april 2018 over inzage in onderzoek Vaart en Duin, 
juridische bijstand en beleid Wob-aanvragen (kenmerk 2018007503)

Vraag 1
Inzage in onderzoek Vaart en Duin - : ; "" 1 -------~ ---- -—r———-———
Ik zou graag als raadslid inzage willen hebben'in het dossier Vaart en Duin inclusief het onderzoek .. ' 
uitgevoerd door wethouder Heijink of wordt mij dat ook' verboden? -ï'. ^ H. - -- J . - . - '

Antwoord vraag 1
ü vroeg op (onder meer) 18 april 2018 inzage in het dossier Vaart en Duin. Wij hebben u bij brief van 
24 april 2018, verzonden 26 april 2018 (kenmerk 2018007070), verzocht specifiek aan te geven in 
welke stukken u inzage wenst.

U hebt per e-mail van 26 april 2018 het volgende aangeven :
Het gaat om alle correspondentie over en met betrekking tot het dossier Vaart en Duin vanaf het Wob 

verzoek uitgevoerd door mevrouw K. in 2015. Daarbij natuurlijk ook het zogenaamde onderzoek 
toegezegd door Botter en uitgevoerd door de heer Heijink. Uiteraard ook de correspondentie over het 
inbrengen van het vaart en duin dossier in de vaststellingsovereenkomst opgesteld door het duo 
Schneiders/Heijink. Ik begrijp niet helemaal de opmerking over vertrouwelijkheid. Als raadslid zal ik 
net zo vertrouwelijk' om gaan met stukken zoals Uw college dat de afgelopen járen heeft gedaan.
Ik zou graag zo spoedig mogelijk de correspondentie willen inzien."

Uit uw specificering van 26 april 2018 maken wij op dat uw verzoek betrekking heeft op stukken die u 
in het kader van uw Wob-verzoek(en) eerder hebt gevraagd. U deed deze verzoeken als privépersoon.
U vraagt nu feitelijk om (meer) informatie die u voor privédoeleindeh kunt inzetten. Ook hierover zijn 
wij van mening dat u daarmee uw eigen belang behartigt. Wij wijzen u er nogmaals op dat - in het 
kader van integriteit - raadsleden hun bevoegdheden alleen mogen gebruiken voorde uitoefening van 
hun taak als raadslid. Wij zijn van mening dat u met u met deze vraag weer oneigenlijk gebruik maakt 
van uw bevoegdheden als raadslid. Wij wijzen uw verzoek tot inzage daarom af. Indien u het daarmee 
niet eens bent, kunt u dat aan de orde stellen in een volgende raadsvergadering.

Vraag 2
ļJurïdische bijstand ~ ~ : ---------- :----- --------—— ----- -------:--------
Als raadslid heb ik recht op juridische bijstand. Ik wil graag onderzoeken wat mijn 
[beroepsmogelijkheden zijn m.b.t. een raadslid onmogelijk maken zijn controlerende taak uit te voeren.

Antwoord vraag 2
De ondersteuning van raadsleden is geregeld in de Verordening op de ambtelijke ondersteuning en 
fractieondersteuning De griffier heeft u hierover per e-mail van 15 mei 2018 geïnformeerd.
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Vraag 3
Wat is het beleid ten aanzien van Wob-aanvragen? Waarom is de wet dwangsom niet meer van 
toepassing en waarom worden termijnen zonder enig bericht overschreden?

Antwoord vraag 3
Wob-verzoeken worden volgens de bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur behandeld. De 
Wet dwangsom is op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken afgeschaft om een einde te 
maken aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur.

Antwoord op uw vragen van 3 mei 2018 over bestemmingswijziging van het poortgebouw 
landgoed Elswout (kenmerk 2018007796)

Vraag 1
De landgoederennota verbiedt bestemmingsplanwijzigingen. Is er verandering van beleid mede gezien 
het feit dat het college op hetzelfde landgoed (rijksmonument Elswout) een bestemmingswijziging 
afkeurde met beroep op de landgoederennota.

Vraag 2
Er wordt een woning onttrokken uit de woningvoorraad Bloemendaal. Gezien de druk om meer 
woningen te realiseren is het opmerkelijk dat een woonbestemming vervalt. Is hier überhaupt naar 
gekeken?

Vraag 3
Elswout wordt blijkbaar ongevormd naar kantorenpark. Dat staat haaks op de structuurvisie. Is er 
overleg over de transformatie van Elswout en de daarmee gepaarde toename van het verkeer?

Antwoord vraag 1, 2 en 3
Eerder zijn vragen over dit onderwerp door middel van een bezwaarschrift van 1 ,

aan het college voorgelegd. Bij deze bezwaarschriftenprocedure bent u betrokken geweest. U 
vraagt feítelijk weer om informatie die u (ook) voor privédoeleinden kunt inzetten. U behartigt hiermee 
uw eigen belang, danwel het belang van 1 . Wij wijzen u er wederom op dat - in het kader van
integriteit - raadsleden hun bevoegdheden alleen mogen gebruiken voor de uitoefening van hun taak 
als raadslid. Wij zijn van mening dat u ook met deze vragen oneigenlijk gebruik maakt van uw 
bevoegdheden als raadslid. Wij beantwoorden uw vragen daarom niet. Indien u het daarmee niet eens 
bent, kunt u dat aan de orde stellen in een volgende raadsvergadering.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris.


