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overwegende voorts:
dat er geen enkel beletsel is om de genoemde stukken aan de raad te
verstrekken;
de weigering van de wethouder deze stukken te verstrekken in strijd is met
de inlichtingenplicht ex artikel L69 lid 3 van de Gemeentewet, nl Zij (d.w.z.
het college en elk van zijn leden afzonderlijk) geven de raad mondeling of
schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het
verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang."
Het college alleen dan niet gehouden is aan de inlichtingenplicht, indien het
verstrekken hiervan in strijd zou zijn met het openbaar belang en de
wethouder noch het college hierop een beroep heeft gedaan;
de gemeentewet een lex specialis is ten opzichte van de WOB;.
de wethouder door zijn herhaalde weigering tot het voldoen aan artikel
169-3 Gemeentewet het vertrouwen van de raad heeft geschonden;
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Spreekt uit:

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Dat wethouder Heijink de verantwoordelijkheid draagt voor het correct,
t¡jd¡g en volledig informeren van de raad;
Dat wethouder Heijink het vertrouwen van de raad heeft beschaamd door
te persisteren in zijn weigering de informatie ex artikel L69-3 Gw te
verstrekken;
Wethouder Heijink hiervoor geen beroep heeft gedaan op het openbaar
belang;
De weigering van wethouder Heijink in strijd is met de Gemeentewet;
Dat bovendien door de vele uitlatingen van de wethouder zowel in
vergaderingen als tegenover de pers voldoende twijfel is ontstaan over de
inhoud van die juridische adviezen en het in de lijn der verwachting had
gelegen als de wethouder deze stukken wel aan de raad had verstrekt, nl
indien de uitkomst van die adviezen elke twijfel over strijdigheid van het
bouwplan met het bestemmingsplan hierover had kunnen wegnemen;
Wethouder Heijink de raad belemmert in zijn democratische taak, nl

controle van bestuur;
zest het vertrouwen in wethouder Heiiink op
En gaat over

tot de orde van de dag.

namens Hart voor Bloemendaal,

M Roos
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