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Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2019

besluit:

1. de (in het raadsvoorstel opgenomen) procedure vast te stellen voor het verstrekken en het ter 
inzage leggen van documenten, die worden gevraagd door raadsleden aan het college op grond 
van artikel 169 derde lid van de Gemeentewet;

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,
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Voorgesteld besluit
1. de (in het raadsvoorstel opgenomen) procedure vast te stellen voor het verstrekken en het ter 

inzage leggen van documenten, die worden gevraagd door raadsleden aan het college op grond 
van artikel 169 derde lid van de Gemeentewet;

Aanleiding en beoogd effect
Op grond van artikel 169 derde lid van de Gemeentewet geeft het college 'de raad mondeling of 
schríftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd 
is met het openbaar belang'. In het kader van dit recht op informatie vragen raadsleden regelmatig 
om toezending van documenten. Het college heeft daarvoor inmiddels op 12 november 2019 een 
procedure vastgesteld omdat er behoefte was aan een vastgestelde procedure voor het 
verstrekken, dan wel ter inzage leggen van documenten. De raad is daarover geïnformeerd bij brief 
van 12 november 2019 (2019007719). Het college acht het opportuun dat bekrachtiging van de 
procedure plaatsvindt door het hoogste orgaan. De procedure van 12 november 2019 is op één 
onderdeel aangepast: "her is niet toegestaan bij de inzage om geluidsopnames te maken van de 
gesprekken."

Procedure
Uitgangspunten voor de uitvoering van de inlichtingenplicht
Het uitgangspunt van het college is dat gevraagde documenten die ten grondslag liggen aan 
collegebesluiten in principe 'verstrekt' worden aan de raadsleden die daarom vragen, tenzij er strijd 
is met het openbaar belang, strijd met regelgeving of onevenredige benadeling van personen. De 
moties in het kader de reikwijdte van de inlichtingenplicht, zoals aangenomen door de raad op 18 
april 2019, worden daarbij in acht genomen. Deze houden in dat het college gemotiveerd om een 
aantal redenen het inzageverzoek kan afwijzen.

Uitzondering op het verstrekken van documenten
De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij onder haar heeft. Uit 
zorgvuldigheidsoverwegingen kan worden besloten om documenten niet te 'verstrekken' aan een 
raadslid, maar de raadsleden op een andere manier van de gevraagde informatie te voorzien. Het 
geheime of vertrouwelijke karakter van gevraagde documenten kan aanleiding geven om de 
documenten niet te verstrekken. De kans op verspreiding van dergelijke stukken 'buiten het 
gemeentehuis' is in die gevallen niet wenselijk. De documenten worden dan ter inzage gelegd op 
het gemeentehuis. Op deze manier wordt aan de inlichtingenplicht voldaan.

In gevallen waarin onderstaande procedure niet voorziet bepaalt het college de wijze van het 
verstrekken van de gevraagde inlichtingen. Indien men het niet eens is met de wijze van 
verstrekken kan dat aan de orde worden gesteld in de raad.

Procedure voor de verstrekking van documenten
* Indien het college de gevraagde documenten aan het raadslid verstrekt, gebeurt dat begeleid

door een collegebrief, die per e-mail via de griffie wordt toegezonden aan het betreffende 
raadslid.

* Gelet op het principe dat alle raadsleden dienen te beschikken over dezelfde informatie wordt 
de collegebrief ter kennisgeving aan de andere leden van de raad verstuurd.

Procedure voor de inzage van documenten op het gemeentehuis
* Het raadslid wordt van de mogelijkheid tot inzage op de hoogte gesteld met een collegebrief 

die per email via de griffie wordt toegezonden aan het betreffende raadslid.
Gelet op het principe dat alle raadsleden dienen te beschikken over dezelfde informatie wordt 
de collegebrief ter kennisgeving naar de andere leden van de raad gestuurd.

* raadslid kan een afspraak maken voor de inzage via de griffie.
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* Andere raadsleden kunnen eveneens inzage krijgen in de door het individuele raadslid 

gevraagde en ter inzage gelegde informatie.
* Het is niet toegestaan bij de inzage om: geluidsopnames te maken van de gesprekken, 

beeldopnames te maken van de documenten, de documenten te reproduceren of deze 
publiekelijk te verspreiden.

» De inzage vindt plaats in een daarvoor gereserveerde ruimte, in aanwezigheid van de griffie en 
een ambtenaar.

Politieke keuzeruimte
De inlichtingen kunnen ook mondeling worden verstrekt.

Gedachtegang
Argumenten
» Het college dient te voldoen aan de inlichtingenplicht ex artikel 169 Gemeentewet.
* De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met de tot haar beschikking staande informatie.
* Deze procedure schept duidelijkheid over hoe toepassing wordt gegeven aan de 

inlichtingenplicht van het college.

Overwegingen van het college
Het college wenst zorgvuldig om te gaan met de tot haar beschikking staande informatie en heeft 
behoefte aan een eenduidige procedure voor het verstrekken en het ter inzage leggen van 
documenten, die worden gevraagd door raadsleden aan het college op grond van artikel 169 derde 
lid van de Gemeentewet;

Middelen
Financiële middelen 
Printkosten.

Personele middelen
Griffie en behandelend ambtenaar.

Organisatorische middelen 
Ruimte beschikbaar stellen.

Participatie
Nvt

Communicatie

Bijlagen

Achterliggende documenten
Collegebrief van 12 november 2019 (2019007719)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


