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Betreft mail L.J.L Heukels aan gemeenteraad,     do 18-4-2019 11:10 

 

Geachte mederaadsleden 

 

De bij het Presidium aanwezige fractievoorzitters ( niet alle fractievoorzitters waren daarbij) 

hebben besloten om het verzoek van de Burgemeester om het rapport van Integis in een 

aparte en extra raadsvergadering aanstaande woensdag te gaan bespreken. 

 

De burgemeester heeft op de aan de raad toegezonden stukken ( het rapport van Integis) 

aangegeven dat dat rapport vertrouwelijk is. Daarmee geeft de burgemeester aan dat hij dat 

stuk het liefst in beslotenheid wil bespreken en daarmee ervoor zorg te dragen dat in ieder 

geval de inwoners daarvan geen kennis kunnen nemen.  

 

Het is de Raad die beslist of dat stuk beslotenheid besproken gaat worden.  

 

Dat besluit wordt op deze manier vooruitgeschoven naar de vergadering van aanstaande 

woensdag.  

 

Stel nu dat uw raad dan besluit dat het openbaar behandeld moet gaan worden dan 

betekent dat dat over inhoud in het openbaar gesproken kan worden maar dat de inwoners 

die inhoud niet kennen en dus geen idee hebben waarover de raad dan debatteert.  

 

Dat is in het kader van de openheid en transparantheid en betrokkenheid van burgers bij het 

wel en wee van onze gemeente, zij betalen tenslotte in feite alles, een buitengewoon slechte 

zaak en daarom leg ik de vraag bij u neer of u met mij van mening bent dat reeds nu in deze 

raadsvergadering besloten moet worden en derhalve aan de agenda moet worden 

toegevoegd de behandeling in de raad of die vergadering openbaar zal zijn of niet, zodat de 

onderliggende stukken alsdan ook tijdig openbaar gemaakt kunnen / moeten worden. 

 

Ik verzoek u derhalve dat verzoek om een aanvulling van de agenda met dit agendapunt ( de 

raad besluit: dat de extra vergadering van 24 april as in zijn geheel openbaar zal zijn en dat 

het rapport van Integis dat alsdan besproken gaat worden vanaf dit moment van dit besluit 

ook openbaar is)  nu bij de agendering in - hoofdelijke - stemming te brengen. 

 

Leonard Heukels 

 


