
Aan: het college van B&W van de gemeente Bloemendaal (en enkele ambtenaren) 

c.c. de raad 

c.c. de pers 

betreft: Verzoek om vrijstelling betaling leges dan wel verzoek om subsidie 

Geacht college, 

Gisteren diende ik bij uw college per mail én per brief een verzoek om informatie in over het 

dossier Van Wijk-garage/Bijduinhof over 3 perioden vanaf het jaar 2000. Aangenomen mag 

worden dat dit verzoek uiteindelijk een groot aantal stukken betreft, zodat de leges-kosten 

aanzienlijk zullen zijn. De gemeente brengt immers op grond van de legesverordening 2020 € 
0,30 per vel A4 in rekening aan de verzoeker om schriftelijke informatie. 

Nu de fracties van VVD, D66 en GroenLinks in de gemeenteraad weigeren om hun 

verantwoordelijkheid te nemen en hun democratische plicht te vervullen voor verschillende 

inwoners van Overveen door te weigeren een voorstel tot het houden van een raadsenquête 

naar de gang van zaken rond Bijduinhof te steunen, ben ik gedwongen dat onderzoek voor 

enkele van die inwoners zelf uit te voeren. Vandaar mijn verzoek om informatie.  

Het lijkt me echter volstrekt redelijk dat, nu ik ga doen wat de gemeenteraad had behoren te 

doen, ik van uw college een vrijstelling krijg voor het betalen van een ongetwijfeld 

aanzienlijk bedrag aan leges voor de gevraagde informatie. Daarbij is mede van belang dat 

op grond van de actieve informatieplicht in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), straks 

aangescherpt in de binnenkort in het Staatsblad verschijnende Wet open overheid (Woo), 

het in de rede had gelegen dat uw college, gezien alle commotie rond Bijduinhof, de 

afgelopen jaren, zelf al deze informatie openbaar had gemaakt. 

Mocht het op formele gronden niet mogelijk zijn om mij de gevraagde vrijstelling van leges 

te verlenen, dan verzoek ik u bij deze om een subsidie voor het door mij uit te voeren 

onderzoek van een bedrag gelijk aan de t.z.t. in rekening gebrachte leges. Uw college heeft 

altijd de mond vol van het betrekken van de burger bij het bestuur en het steunen van 

burgerinitiatieven: ga uw gang zou ik zeggen. Hier is een betrokken burger, die andere 

betrokken burgers gaat helpen bij het uitzoeken van een door de gemeente gecreëerde 

misstand. Dat verdient uw steun. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groeten, 

 


