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Extra raadsvergadering 19 september 2018 

 

 

Bloemendaal, 6 september 2018 – op verzoek van Vrijzinnig Democratisch 

Bloemendaal en met steun van Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal vindt 

er op woensdag 19 september een extra raadsvergadering plaats. Het uiteindelijke 

doel van deze raadsvergadering is het herstel van het beschadigde vertrouwen van 

onze burgers in de lokale democratie door te komen tot concrete en werkbare 

afspraken tussen college en gemeenteraad. 

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli jongtsleden zijn er duidelijke besluiten 

genomen over het in artikel 169 van de Gemeentewet wettelijk verankerde en 

gegarandeerde recht op informatie. Informatievoorziening waarmee de gemeenteraadsleden 

hun kaderstellende én controlerende taken naar behoren kunnen uitvoeren, zoals de 

inwoners van de gemeente Bloemendaal dat van hen mogen verwachten. Raadsleden 

moeten er vanuit kunnen gaan dat zij alle ter beschikking zijnde informatie vanuit de 

organisatie krijgen teneinde tot degelijke en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen. 

 

Tijdens de daaropvolgende persconferentie van 11 juli 2018 heeft het college deze 

afspraken nog eens helder bekrachtigd. Om tot goede uitvoering te komen van de genomen 

besluiten is het, menen de initiatiefnemers van deze extra raadsvergadering, nu snel zaak 

om concrete en werkbare afspraken te maken waarop raad en college elkaar kunnen 

aanspreken en afrekenen. Afspraken die geen onevenredig hoge druk op de ambtelijke 

organisatie leggen maar die ook geen belemmering vormen in het uitvoeren van het 

raadswerk. Desgewenst zal er moeten worden gekeken naar het uitbreiden van de huidige 

capaciteit. Naast de informatievoorzienig zal er een helder protocol moeten komen hoe om 

te gaan met meldingen omtrent integriteitskwesties.  

 

Initiatiefnemers zien het als één van hun belangrijkste taken om, in samenspraak en 

samenwerking met de andere fracties, het college, de griffie en het ambtelijk apparaat, te 

komen tot een werkbaar model waarmee onze mooie gemeente gediend is, en vooral tot 

herstel van het beschadigde vertrouwen van onze burgers in de lokale democratie. 
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Noot voor de redactie: 

 

Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met: 

 

Mark Doorn fractievoorzitter 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal 

T +31 (0)6 15 14 90 01 

E mail@markdoorn.nl 
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