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Motie vreemd aan de orde van de dag over 'Afgifte van stukken ex 169 
Gemeentewet m.b.t. de gymzaal'

Van: Llb«raal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal

Raadsvergadering: 5 november 2020

De raad van de gemeente Bloemendaal, 

constaterende dat:

« de raadsleden Roos en Heukels op respectievelijk 5 mei 2020 en 19 mei 2020 ex artikel 169 
Gemeentewet aan het College gevraagd hebben om daadwerkelijke afgifte van essentiële 
stukken door het college.

m het gaat om stukken van de burgemeester van begin januari 2020 aan de advocaat van de 
gemeente, naar aanleiding van het rapport omtrent de verkoop van de gymzaal in 
Bennebroek, welk rapport de burgemeester op of omstreeks 3 januari 2020 van een tweetal 
bewoners had ontvangen.

overwegende dat:

beide raadsleden dit stuk daadwerkelijk wensen te ontvangen omdat zij op de hoogte gesteld 
willen worden van wat de burgemeester precies heeft gevraagd en welk stuk de burgemeester 
aan de advocaat heeft toegestuurd.
de burgemeester door de gemeenteraad Is verzocht om een advies te geven met betrekking 
tot de voortgang van een eventueel onderzoek naar de gang van zaken zoals beschreven in 
dat rapport.
de burgemeester de Raad daaromtrent heeft bericht dat, kort gezegd, de advocaat als advies 
heeft gegeven dat het klopt dat het college bevoegd is de gymzaal te verkopen, 
dat aspect totaal niet van belang Is In het rapport van 3 Januari 2020 van de belde Inwoners 
ten aanzien van de verkoop van de gymzaal, en het erop lijkt dat de burgemeester hier een 
vraag heeft gesteld die niet relevant Is.
deze belde raadsleden de burgemeester daadwerkelijk met die tekst willen kunnen 
confronteren.
het noodzakelijk is dat een kopie van die vraag, die schríftelijk gesteld Is aan de advocaat, van 
de burgemeester aan de belde raadsleden wordt verstrekt, zodat zij precies weten wat de 
burgemeester gevraagd heeft en daarmee de burgemeester kunnen confronteren, 
het College heeft aangegeven dat de stukken mogen worden ingezien, maar geert 
aantekeningen gemaakt mogen worden en ook geen fotokopieën, 
het derhalve onmogelijk Is om in een later stadium In de raad of een commissie de 
burgemeester en/ of het College daarmee te kunnen confronteren en daar precieze vragen 
'naar aanleiding van de precieze tekst van die stukken) over te kunnen stellen.

jąn meninq dat:

* vcifcef 169 Gemeentewet er toe moet lelden dat de stukken od gemotiveerd verz 
woroen aftjegeven.

» een geheimhouding zoals bedoeld In de WOB met betrekking tot dit stuk nl 
niet van toepassing

-ą
hņ

hc
oC

flÇ
fl



* »vet College bij monde van zijn ambtenaar ook nog heeft aangegeven dat het hier om een 
tnterne beraadslaging gaat.

* «jat laatste asoect kan niet slagen omdat het geen beraadslaging van de burgemeester Is maar 
een concrete vraag en er derhalve geen sprake is van beraad of advisering door een 
amotenaar.

verzoekt het college:

« binnen een week het gevraagde stuk met eventuele bijlage aan de heer Heukeis en mevrouw 
Roos - en andere raadsleden en duocommissleleden die dat wensen - toe te zenoen.

U.L Heukeis M. Roos R. Slewe

Hart voor Bloemendaal Zelfstandig Bloomendaal
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