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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergaderinrg bljeen op 15 februari 20t7,

kennis genomen hebbende van

de weigering van de burgemeester de Gemeentewet artikel L47a na te
leven

de weigering van de burgerneester het RvO na te leven, in het bijzonder
artikel 6, t0,38 van het RvO

overwegende dat

de burgemeester als voorzitter van de raad belast is met het doen naleven
van het reglement van orde
het lnitiatiefuoorstel niet op de agenda van de raad stond op vrijdag 20
september jl en het voorstel evenmin gelijktijdig met de oproep voor de
vergaderirìg van 26 septernber is verzonden;
artikel 38 van het RvO helder is, nl inhoudt dat een initiatiefuoorstel niet
kan worden behandeld in deze vergadering
de wetgever heeft bepaald dat de raad geen besluit neemt over een
voorstel dan nadat het college in de gelegenheld is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter ke¡rnis van de raad te brengen aan welke voorwaarde niet
is voldaan

overwegende voorts:

- dat alle partijen muv de fracties varì l-{vB en LB van dit voorstel op de
hoogte waren

- dat sprake is var¡ uitsluiting var'¡ deze twee pantijer¡;
- dat de voorzitter doon dit tl-¡ans te agenderen, laat bÍi.lken geen

onafhankelijk voorzitter te zljn;
- dat de voorzítter eender hlijk heeft gegeven wet- en regelgevíng niet te

willen n¡aleven¡ wat o"a. bfijkt uít de volgende feíten;
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a. de Archiefwet in Bloernendaal wondt niet nageleefd, zie bijv de cornplete

mailbox varì een oud-burgemeester die blijkt te zijn verwi.lderd;

b. integriteitsnreldingen die niet in behandeling worden genomen, gelet op

het feit dat de eerste meldingen dateren van december 2Ot7 terwljl de

burgemeester hoeder is van integer bestuur ex artikel 170 Gemw;

c. de burgemeester de circulaire van Mlnister Plasterk niet naleeft door in

strijd met zijn dringende advies toch rnet stempels 'vertrouwelijk' te
werken;

d. artikel 169 l¡d 3 Gernw niet wordt nageleefd doon gevraagde informatie

die relevant is voor het werk als raadslid niet te verstrekken (bijv door

het niet te ve¡'strekken van de onderzoeksopdnacht aan Hoffman

bedrijfsrecherche, het niet verstrekken van de CAOP adviezen maar daar

wel selectief uit te citeren)
e. de burgemeester bi.! herhaling heeft laten zien dat hlj niet bereid is het

RvO na te leven wat onder meer tot uitdrukking komt in het niet
hanteren van regels mbt spreektijden in de raadsvergadering;

de burgemeester door deel uit te maken van een 'werkgroep bestuurlijke
vernieuwing' sturing geeft aan politieke discussies die in de raadszaal

gevoerd moeten wordeh wat bovendien in strijd is met het duale stelsel.

spreekt uit:

Dat burgemeester Roest geen onafhankelijk voorzitte¡'is van de raad, wet-en

regelgeving niet wenst te volgen, de raad belemrnert in zijn democratische taak, nl

controle van bestuur;

zeet het vertrouwen in b¡.¡rsen'¡eester E. Roest oo

En gaat over tot de orde van de dag.
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