
Motie vreemd aan de orde van de dag: Openheid nu

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 28 januari 2021

Overwegende dat:

Op 18 april 2019 een motie is aangenomen ‘oneigenlijk gebruik van het recht op
inlichtingen op basis van artikel 169 Gemw (hierna Gemw);
In het dictum het volgende is verzocht aan het college: ‘Maatregelen te nemen om
de ontwrichtende en kostenverhogende gevolgen van ongerechtvaardigde
verzoeken om inlichtingen op basis van artikel 169 Gemw tegen te gaan, met, ZO
nodig, op basis van concrete verzoeken gebaseerde, gestandaardiseerde maar wel
gemotiveerde besluiten;
Deze motie door het college ter harte is genomen en heeft geleid tot de volgende
maatregelen:

Raadsleden is het verboden aantekeningen te maken als zij stukken komenti

inzien op het gemeentehuis;
Raadsleden,is het verboden een kopie te maken dan wel te ontvangen vanad

stukken ie zij hebben ingezien;
Raadsleden is het ook verboden met hun eigen mobiele telefoon een foto teDn

maken van stukken die zij hebben ingezien;
Raadsleden krijgen gestandaardiseerde ongemotiveerde antwoorden opGn

vragen die zij stellen;
Regelmatig wordt informatie aan raadsleden onthouden met als argument datzz

die informatie betrekking heeft op ‘persoonlijke beleidsopvattingen;
Via NOREPLY ontvangen raadsleden antwoorden op vragen die onvolledigAm

zijn dan wel onbegrijpelijk waardoor de voorziening van informatie onder de
maat is;

De hiervoor genoemde maatregelen met zich meebrengen dat verschillende
raadsleden hun controlerende taak als volksvertegenwoordiger niet conform de
Grondwet en de Gemw uit kunnen voeren;
De maatregelen te ver voeren aangezien raadsleden sowieso gebonden zijn aan wet-
en regelgeving wat betekent dat zij zich niet schuldig mogen maken aan het
schenden van privacyregels, smaad, laster en alle andere verboden die in de wet
zijn vastgelegd;
volksvertegenwoordigers recht hebben op alle informatie en het niet verstrekken
van informatie, nu ook wel bekend als de ‘Rutte-doctrine’ schadelijk is voor
betrokkenen die moeten kunnen vertrouwen op de overheid zoals ook de
toeslagenaffaire heeft uitgewezen.
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Draagt het college op:

De hiervoor genoemde ge- en verboden te schrappen;
Te zorgen voor een goede communicatie richting raadsleden door ze tijdig,
inhoudelijk en volledig te informeren en geen gestandaardiseerde antwoorden
meer te sturen;
Meer openheid te betrachten door bij elk raadsvoorstel, brief of beleidsdocument
dat aan de gemeenteraad wordt gestuurd de onderliggende collegevoorstellen en/of
beleidsnotities die gebruikt zijn door het college bij de besluitvorming te
verschaffen wanneer de raad of enkele raadsleden dat verzoeken;
Iransparanter te zijn bij het verstrekken van informatie aan raadsleden door niet
langer de weigeringsgrond ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ te hanteren;

En gaat over tot de orde van de dag.
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