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1. OpやｹやjuliやｲｰｱｵやheeftやAやdeやSnooやvanやHouthoffやeenやopinieやgestuurdやaanや】geachteやheer╊‒╆やDaarmee wordt bedoeld 

de heer Westphal, toenmalig fractievoorzitter van D66. Dat hebben wij vernomen van de griffie, die ons 

vertelde dat de heer Westphal behoefte had aan ambtelijke ondersteuning, maar vervolgens in de gelegenheid 

is gesteld om zijn ondersteuning te zoeken bij het advocatenkantoor Houthoff in Amsterdam. Klopt dat? 

2. Graag zien wij de correspondentie tussen Houthoff en de griffie van juni/juli jl tegemoet. Het kantoor Houthoff 

heeftやonsやnamelijkやbevestigdやdatやdeやgriffieやopdrachtやhadやgegevenやvoorやdeや】secondやopinion‒やenやdatやdeやrekeningや
door de griffie zou worden betaald; 

3. Een fractie heeft recht op een fractievergoeding van van 2.500 euro per jaar en het bedrag per raadszetel op 250 

euro. De vergoedingen worden niet vooraf uitgekeerd, maar fracties kunnen bij de griffier declaraties indienen 

voor onkosten die voor vergoeding in aanmerking komen. De griffie zal daarbij adviserend optreden. Na 

verloop van ieder kalenderjaar controleert de accountant de ingediende declaraties en toetst deze aan de 

verordening, dit in het kader van de controle van de jaarrekening. (= de verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning). In het kader van deze verordening is onze vraag of de factuur ten laste is gekomen van 

de fractievergoeding van D66. Indien dat niet het geval is, waarom dan niet? 

4. Wij hebben vernomen dat de factuur direct is betaald door de gemeente. Is dat juist of heeft D66 de factuur 

betaald en is deze vervolgens conform de verordening bij de griffie ingediend ter beoordeling? 

5. Hoe wordt deze factuur in de jaarrekening verwerkt? 

6. Wordt dit ter toetsing voorgelegd aan de accountant? 

7. Wij verzoeken u ons een kopie van de factuur te sturen met daarop uiteraard het totale bedrag dat in rekening 

is gebracht; 

8. Er is vervolgens een tweede opinie of advies uitgebracht door Houthoff in september. Dit lazen wij in het 

tweede advies van Houthoff (vergadering raad 5 okt. as.):"Vandaag heb ik van Jerker Westphal het bericht 

ontvangen dat er geen bezwaar is tegen advisering door Houthoff Buruma aan het college in deze kwestie." Maakt de 

heer Westphal dan uit wanneer, van wie en hoe B&W (betaald door wie?) juridisch advies krijgen? 

9. Aan wie is de tweede factuur van Houthoff gericht. Gaarne een kopie van deze factuur. Als er meer dan twee 

facturen door Houthoff zijn verstuurd dan ontvangen wij graag die andere facturen ook. Het gaat ons om het 

totaal aantal facturen dat door Houthoff aan de gemeente dan wel aan de D66 fractie is verzonden in 2015; 

10. Wij vinden het opmerkelijk dat het tweede advies van Houthoff de opinies van Van der Feltz 

(gemeenteadvocaat) wel ondersteunt, terwijl het eerste advies dat niet doet. Het eerste advies van Houthoff is 

gebruikt tijdens de vergadering van 10 juli jl om de vvgb in te trekken voor Elswoutshoek. Opmerkelijk omdat 

de gemeente naar nu blijkt, een factuur heeft betaald om een advies van de eigen gemeenteadvocaat te 

ondergraven op verzoek van een coalitiepartij en tegen de eigen wethouder in. In hoeverre is dit in strijd met 

de integriteitsregels?  

11. Hebben andere raadsleden voortaan ook recht op juridisch advies van een extern advocatenkantoor als zij daar 

bij de griffie om vragen? 

12. Wat betekent het voor u dat het eerste advies van Houthoff precies wat D66, GroenLinks en VVD wilden, nl 

intrekking van vvgb kan onder de gegeven omstandigheden, terwijl het tweede advies van Houthoff dat met 

een omtrekkende beweging weer teniet doet? De basis voor de intrekking van de vvgb was immers toch dat 

eerste advies van Houthoff van juli 2015.  

13. Als u van mening bent dat de gemeente, cq het college beide adviezen wel moest voldoen, dan verzoeken wij u 

aan ons de schriftelijke opdracht te doen toekomen aan Houthoff, zodat wij weten welke opdracht door u is 

verstrekt (=inhoud van de opdracht). NB: Houthoff bevestigt dat niet. Houthoff stelt dat de griffie 

opdrachtgever is geweest. Graag zien wij ook op basis van welke stukken Houthoff het eerste advies heeft 

verstrekt. 


