
Beste raadsleden, 

 

Wij ontvangen regelmatig brieven van het college waarin wij worden aangemaand ons te houden aan 

artikel 3.2 van de integriteitscode. Ook wordt stelselmatig informatie aan ons onthouden. Dossiers 

die wij graag willen inzien in het kader van onze controlerende taak worden ons niet ter beschikking 

gesteld of zijn onvolledig. Ik wijs op het dossier verkoop hoofdgebouw Park Brederode, maar ook op 

het dossier inzake verkoop gymzaal Bennebroek waarin belangrijke informatie ontbrak. Ook wijs ik 

op correspondentie tussen de gemeente en de huisadvocaat en waarvan het college vindt dat deze 

niet voldoende is gespecificeerd, terwijl er heel duidelijk een dossiernaam bij is genoemd en ook een 

periode. Tenslotte wijs ik op de mededeling van het college dat een compleet dossier zou ontbreken. 

Is er een compleet dossier vernietigd? 

 

Artikel 169 Gemeentewet zegt dat het college een inlichtingenPLICHT jegens de raad heeft, zowel 

actief (lid 2) als passief (lid 3). Als het college informatie geheim wenst te verklaren dan kan dat. 

Desnoods legt het college ogv 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op. Zo simpel is het. Dus. En 

daarnaast heeft het college niets te maken met de wijze hoe een raadslid uitvoering en toepassing 

geeft aan de gedragscode. Tamelijk bevoogdend en neerbuigend hoe het college ons hiermee een 

zelf bedacht verwijt voor de voeten werpt. Niet het college en ook niet de raad maar de kiezer (in 

2022) maakt uit of een raadslid zich heeft gehouden aan de gedragscode. Overigens: dan moet er wel 

sprake zijn van vrije en eerlijke verkiezingen en moeten we niet weer volkomen ten onrechte 

beschuldigd worden van een zwaar misdrijf zoals gijzeling of opsluiting van de burgemeester! Zoals 

jullie weten is dat in maart 2018 wel gebeurd en daarom was van vrije en eerlijke verkiezingen geen 

sprake. 

 

Er staat in 15 lid 3 Gemeentewet (slechts) dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. 

Nergens in de Gemeentewet staat dat het college toeziet dat raadsleden zich aan die code houden. 

Zou immers de omgekeerde wereld zijn: de raad is hoofd van de gemeente en het college bemoeit 

zich ten principale niet met hetgeen zich afspeelt op het domein van de raad en zijn leden. 

Het college en de door hem benoemde gemeentesecretaris dienen dit te weten (als geen ander!). 

 

De reden om hierover het debat te willen voeren in de commissie Bestuur en Middelen is duidelijk: 

wij zijn van mening dat het college artikel 169 Gemeentewet moet naleven en ons met respect moet 

behandelen ipv neerbuigend en bevoogdend. Het college kent zijn rol niet. De diverse dossiers 

dienen per ommegaande aan ons ter beschikking te worden gesteld. 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 


