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Motie vr««md aan da orda van da dag ovar Toapaasing artikel 169 Gemeentewet 

Van: Liberaal Bloemandaal, Hart voor Bloemendaal

Raadsvergadering: 12 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 stukken door het college 

-dat stuk betrof de afgifte van de op papier' gestelde vraag van de burgemeester I het college van begin 

januan 2020 aan de advocaat van de gemeente, naar aanleiding van het rapport over de verkoop van de 

gymzaal in Bennebroek, welke rapport de burgemeester op of omstreeks 3 januari 2020 van een tweetal 

inwoners had ontvangen.

overwegende:

-dat beide raadsleden dit stuk daadwerkelijk wensen te ontvangen, dan wel in te zien met mogelijkheid om 

aantekeningen te maken, 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.

-dat 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.

-dat 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 en er daarom geen nader onderzoek 

noodzakelijk is.

confronterei

-dat aspect totaal niet van belang is in het rapport van 3 januari 2020 van de beide inwoners ten aanzien van de 

verkoop van de gymzaal;

-dat het erop lijkt dat de burgemeester hier een vraag aan de advocaat heeft gesteld die niet relevant is;

-dat deze beide raadsleden de burgemeester daadwerkelijk met die tekst willen kunnen

-dat het daarom noodzakelijk is dat die vraag, die schríftelijk gesteld is aan de advocaat, 

de beide raadsleden wordt verstrekt, dan wel ter inzage wordt gegeven met de
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maken, zodat zij ook daadwerkelijk precies weten wat de burgemeester gevraagd heeft en daarmee de 

burgemeester kunnen confronteren.

-dat het college heeft aangegeven dat de stukken mogen worden ingezien;

-dat de burgemeester in de afgelopen raad de beide raadsleden heeft toegezegd dat zij die stukken mogen 

inzien en daarbij aantekeningen mogen maken,

-dat afgelopen vrijdag de burgemeester per mail door beide raadsleden gevraagd is om te berichten wanneer 

deze raadsleden dat stuk onder die omstandigheden kunnen komen inzien;

-dat de burgemeester niet gereageerd heeft op dat verzoek 

-dat dat in strijd met zijn toezegging gedaan in de Raad

van mening zijnde:

-dat artikel 169 gemeentewet er ook toe moet leiden dat daadwerkelijk de stukken op een gemotiveerd verzoek 

in het kader van hun controle bevoegdheid moeten worden afgegeven.

-dat het college bij monde van zijn ambtenaar ook nog heeft aangegeven dat het hier om een interne 

beraadslaging gaat.

-dat dat laatste aspect niet kan slagen omdat het geen beraadslaging van de burgemeester is maar een concrete 

vraag aan de advocaat en er derhalve geen sprake is van beraad of advisering door een ambtenaar 

- dat als er sprake zou zijn van een stuk omtrent intern beraad, dat relevant is voor een verzoek ex de WOB, 

maar daar is hier geen sprake van en elk raadslid heeft in het kader van zijn controlerende - en soms ook 

studerende - taak het recht bijvoorbeeld de tot standkoming van antwoorden aan de Raad te kunnen 

controleren en daarmee ook recht op afgifte dan wel inzage zonder enige beperking dan wel afgifte onder 

geheimhouding

-dat geconstateerd moet worden dat het college dan wel de burgmeester in strijd met art 169 niet alleen zijn 

toezegging niet nakomt maar ook in strijd met de wet handelt;.

-dat gezien het wetsontwerp Wet open Overheid van D66 en GroenLinks, waarvan verwacht wordt dat het ook 

wordt aangenomen na een beperkt aantal wijzigingen, maar deze wijzigingen beperken zeker niet de rechten 

van raadsleden

verzoekt het college

Gezien een en ander verzoeken beide raadslieden dan ook de gemeenteraad in meerderheid te besluiten 

college binnen een week verplicht is het gevraagde stuk - zonder doorstrepingen of weghalen van 

data dan wel regels- met eventuele bijlage(n) aan - in íeder geval - de beide raadsleden ter i 

waarbij zij zonder enige beperking en toezicht aantekeningen mogen en kunnen maken.
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L.J.L. Heukels, Liberaal Bloemendaal 
Bloemendaal

M. Roos, Hart voor

Stemmen voor: 

Stemmen tegen:
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