
Mietie vreeund aam de orde van de dag:

De geuneenterand bijeen ùn vergadering op 12 november 2020

Overwegende dat:

Op 18 aprìl 2019 een motie is aangenomen ‘oneigenlijk gebruik van het recht op
wichtingen op basìs van artikel 169 Gemeentewet (hierna Gemw);
In het dictuan het volgende ìs verzocht aan het college: ‘Maatregelen te nemen om de
onteerrichtende en kostenverhogende gevolgen van angerechtvaardigde verzoeken om
inkchtingen op basìs 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 ìs genomen en heeft geleid tot de volgende

… Raadsleden krijgen geen stukken meer digitaal toegestuurd maar moeten
daarvoor naar het gemeentehuis rijden om daar onder strikte supervisie van de
griffier em een aanbtenaar stukken te mogen inzien;

ke. Raadsleden is het standaard verboden aantekeningen te maken ten tijde van de
uaa: Res

Wo Raadsleden is het verboden een kopie te maken dan wel te ontvangen van
sthakken die zij hebben ingezien;

an Raadslieden is het verboden met hun eigen mobiele telefoon een foto te maken
van stakken die zij hebben ingezien;

Bin Raadslieden mogen geen bandopname maken van een gesprek op het
gemeentehuis terwijl de ambtenaren dat wel mogen;

kms Raadsleden krijgen gestandaardiseerde en ongemotiveerde antwoorden op
vragen die zij stellen, dan wel zij ontvangen in het geheel geen antwoord;

De hiervoor genoemde maatregelen leiden tot extra werkdruk en spanning onder
taadsieden die niets meer willen doen dan hun taak als volksvertegenwoordiger
nauwgezet en naar eer en geweten uit te voeren;
Ook betekenen deze maatregelen een extra druk op de griffie en het ambtelijk apparaat
aangezien zij tijd moeten vrijmaken om bij de inzage aanwezig te zijn wat soms veel tijd
an besieg neernt en die tijd beter aan andere effectieve zaken kan worden besteed;
Deze maatregelen ook een steer van wantrouwen uitstralen wat niet bevorderlijk is
voor het werk en ook niet verbindend is;
Wantrouwen nooit de basis mag zijn om raadsleden te belemmeren in de uitvoering
van hun werk:
Het college altijd de magelijkheid heeft stukken geheim te verklaren als de inhoud niet
bekend mag worden;
De randsteden allernaal 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;
Het op grond hiervan niet nodig is raadsleden voortdurend in de gaten te houden en
wantrouwen uit te dragen;
Wij allemaal volwassen mensen zijn die het beste voor hebben met het bestuur van de
gemeente;
Het uit- en of buitensluiten van (bepaalde) raadsleden niet bevorderlijk is voor inclusief
bestuur;
Het niet in overeenstemming is met duurzaamheid en bewust omgaan met het milieu
wanneer raadsleden voor hun recht op informatie heen en weer moeten rijden naar het
gemeentehuis;
Het raadsleden veel extra tijd kost om op deze wijze aan informatie te komen en zij
bovendien niet alles kunnen opslaan door het verbod om aantekeningen te mogen
maken wat betekent dat zij gehinderd worden door deze maatregelen hetgeen de
democratie in Bloemendaal niet ten goede komt;
De maatregelen in strijd zijn met artikel 169 Gemw aangezien de wetgever nooit
bedoeld heeft dat raadsleden niets meer mogen aantekenen en voor elk stuk naar het
gemeentehuis moeten rijden om daar onder strikte supervisie stukken in te mogen zien.

Draagt het college op:

De hiervoor genoemde ge- en verboden te schrappen met dien verstande dat de
aanwezigheid van een ambtenaar bij de inzage in stand kan blijven indien die
aanwezigheid met zich meebrengt dat vragen welke een raadslid heeft m.b.t. de
stukken worden beantwoord hetgeen efficiency ten goede komt aangezien hiermee het
stellen van schriftelijke vragen ter verduidelijking kan worden voorkomen;
Te zorgen voor een goede communicatie richting raadsleden door ze tijdig, inhoudelijk
volledig te informeren en door stukken zo veel mogelijk digitaal toe te sturen indien
raadsleden hierom vragen;
Raadsleden alleen dan naar het gemeentehuis te laten komen voor inzage in stukken
indien de omvang van de stukken of de geheimhouding dat vereist en dus uitsluitend
uit praktische overwegingen en niet uit wantrouwen of om raadsleden te belemmeren
in hun taakopvatting en taakuitvoering;

En gaat over tot de orde van de dag.
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