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e-mail met vragen (14 december 2017) en e-mail (31 
december 2017) met nieuw verzoek tot inzage
1 7 JAN. 2018

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

U hebt per e-mail van 15 december 2017 een aantal vragen gesteld naar aanleiding van uw inzage in 
documenten met de zoektermen 'geheim' en 'geheimhouding'. U hebt tevens per e-mail van 31 
december 2017 gevraagd om opnieuw stukken in te mogen zien ex artikel 169 Gemeentewet. U vraagt 
om alle documenten in de 'back-up' in te zien waarin de term 'Werf', dan wel 'Willem' dan wel 'Feltz' in 
voorkomt. In deze brief geven wij onze reactie.

U vraagt zich af of de nummering van de documenten op de USB stick, waarin u op 14 
december 2017 inzage had, dezelfde nummering heeft als het 'Hoffman dossier'
In antwoord op uw vraag bevestigen wij dat de nummering op de USB stick inderdaad gelijk is aan de 
nummering van het Hoffman dossier. Iedere zoekterm in het Hoffman-dossier begint met een nieuwe 
telling. De nummering die u hebt gezien, heeft dus dezelfde nummering als het Hoffmann-dossier.

U vraagt waarom de griffier uitdrukkelijk instructies kreeg dat u niets mocht aantekenen en 
u vraagt zich ook af wat er dan precies in die stukken staat dat die het raadhuis niet mogen 
verlaten
In onze brief van 6 december 2017 (corsanummer 2017023649) hebben wij u uitleg gegeven waarom 
de documenten waar u inzage in had, aangemerkt worden als vertrouwelijk. Wij hebben u 
medegedeeld dat het vertrouwelijke karakter van de betreffende documenten zich verzet tegen 
verstrekking ervan. Om het risico op verspreiding tot een minimum te beperken zijn de documenten 
daarom alleen op het gemeentehuis te raadplegen en worden niet verstrekt. Dat betekent dat - om 
dezelfde reden - u geen aantekeningen kunt maken over'de ínhoud' van de geraadpleegde 
documenten.
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U merkt op dat de griffier u uiteindelijk aantekeningen liet maken, omdat hij met zijn 
mobiele telefoon na afloop foto's maakte van de bladzijden uit uw aantekenboekje. U stelt 
dat de griffier nu de informatie heeft op zijn mobiele telefoon die u relevant acht voor uw 
onderzoek naar integriteit en vraagt zich af hoe veilig dat is. Daarnaast suggereert u dat de 
griffier wellicht de heer Fennema kent omdat hij lid was van GroenLinks en zelfs wethouder 
is geweest in een deelgemeente van Amsterdam. U bent benieuwd hoe wij dit 'lek' nu weer 
gaan áfhęchten
Wij wijzen u erop dat de griffier in dienst is van de raad. Hij verricht zijn werkzaamheden ten behoeve 
van de raadsleden, dus ook ten behoeve van u. Bij zijn aantreden heeft hij de belofte afgelegd. 
Daarmee heeft hij verklaard integriteitsregels te zullen naleven en daarin hebben wij alle vertrouwen. 
Ook is hij op grond van artikel 2:5 van Algemene wet bestuursrecht verplicht tot geheimhouding van 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent, die hij bij de uitvoering ván de taak van het 
bestuursorgaan tot zijn beschikking krijgt. Uw opmerkingen over de griffier berusten op aannames en 
insinuaties. Wij achten dit zeer ongepast.

U verzoekt ons een nieuw collegebesluit te nemen dat ziet op de nieuwe lijst met stukken 
van de USB stick waarvan u op 14 december 2017 inzage had. U wilt graag de met de 
Hoffman-dossier corresponderende nummers ontvangen
Wij hebben u in het voorgaande uitleg gegeven over de nummering van de stukken. Wij zien geen 
aanleiding om een nieuw collegebesluit te nemen.

Tot slot doet u in uw e-mail van 31 december 2017 (per brief vān 4 januari 2018 nogmaals 
overhandigd) een nieuw verzoek tot inzage in de back-up van het Hoffman-dossier ex 
artikel 169 Gemeentewet. U wenst te zoeken met de termen 'Werf', dan wel 'Willem', dan 
wel 'Feltz'
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 procesdossier. Wij stellen echter vast dat uw laatste verzoek zeer algemeen is 
geformuleerd. U vraagt hiermee in feite om alle (e-mail)correspondentie met onze huisadvocaat 
gedurende een bepaalde periode. Zonder specificatie om welk onderwerp het gaat, is uw verzoek te 
ruim om aangemerkt te worden als een verzoek om inlichtingen die u nodig hebt voor de uitoefening 
van uw taak.

Wij stellen ook vast dat u hiermee informatie vraagt over correspondentie met onze huisadvocaat in de 
periode dat de burgemeester aangifte tegen u heeft gedaan wegens schending van de geheimhouding. 
U bent daarvoor veroordeeld door de Meervoudige strafkamer van de rechtbank Noord-Holland òp 13 
mei 2016. U hebt beroep tegen dat vonnis aangetekend. Daarmee is uw zaak onder de rechter. Het is 
een ongeschreven regel dat geen informatie wordt verstrekt over een zaak die onder de rechter is.

Daarnaast merken wij op, dat - in het kader van integriteit - raadsleden hun bevoegdheden alleen 
mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bedoeld. Van alle raadsleden wordt verwacht.dat zij 
hun positie en bevoegdheden niet misbruiken. Door uw inzageverzoek vraagt u om informatie die 
mogelijk voor privédoeleinden (i.c. uw strafzaak) gebruikt kan worden. Wij wijzen u erop dat u 
daarmee een risico loopt op (schijn van) belangenverstrengeling. Daarnaast geldt dat wij als college 
ook een verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat mogelijke belangenverstrengeling wordt 
gefaciliteerd. .

Dit alles leidt tot de slotsom dat wij van mening zijn dat uw verzoek van 31 december 2017 te 
algemeen is geformuleerd om aangemerkt te worden als een verzoek om inlichtingen, die u nodig hebt 
voor de uitoefening van uw taak als raadslid. Daarnaast ziet uw verzoek op inzage in informatie die 
betrekking heeft op uw strafzaak, hetgeen leidt tot (schijn van) belangenverstrengeling.
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Wij wijzen daarom uw verzoek tot inzage af. Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u dat 
bespreken in een volgende raadsvergadering.

Wij sturen een afschrift van deze brief aan de leden van de raad.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemefrdáal,

, burgemeester

, secretaris


