
Aan: GemeenteraadvanAlbrandswaard
Postbus 1000
3860 GA Rhoon

Onderwerp: Wobverzoek
Hoevelake n, 24 januari 2020

Geachte raad,

lnleiding
Het is inmiddels twintig jaar geleden dat ik met collega-fractÍevoozitters incidenteel en periodiek
overleg mocht hebben met de burgemeester van mijn gemeente. ln democratisch opzicht vind ik
dat overleg eigenlijk een onding maar wel praktisch omdat diverse onderwerpen zo bij de
deelnemers gepolst kunnen worden of zo in de week worden gelegd.
Om te voorkomen dat het overleg een echt torentjesoverleg zou worden droeg ik daaraan bij
door mijn fractieleden op gepaste wijze in eerste instantie aan de hand van de agenda te
informeren en te polsen om zo goed mogelijk voorbereid bij de burgemeester aan tafel te
kunnen gaan en in tweede instantie na afloop van het overleg zodat raadsleden of
commissieleden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dit gold overigens ook voor de
verslagen uit het zogeheten Driehoeksoverleg van de burgemeester met het OM en politie of
van het overleg van de burgemeester met de Districtschef van politie. Uitgezonderd van de
informatie-uitwisseling waren uiteraard de onderwerpen waarop geheimhouding rustte of die als
echt vertrouwelijk dienden te worden aangemerkt. Daarbij dient te worden aangetekend dat de
onderwerpen die op het moment van het overleg als vertrouwelijk dienden te worden
aangemerkt in een latere fase dat dikwijls niet meer zijn. Bij het volgen van het politieke proces
was vaak duidelijk te herkennen dat na verloop van tijd de in het overleg met de burgemeester
besproken onderwerpen in raadsvoorstellen waren terug te vinden. Om het politieke proces en
wellicht ook de bestuurscultuur beter te kunnen doorgronden is het een interessant
onderzoeksgegeven inzicht te krijgen in wat in het overleg met de burgemeester is besproken.

Het bestuurlijk ondenrerp
Het bestuurlijk onderwerp waarin ik nader inzicht wil verkrijgen heeft betrekking op het overleg
dat door en met de burgemeester is gevoerd in het Presidium, het fractievoorzittersoverleg en/of
het Seniorenconvent.

H et feitel ij ke Wobvezo ek
Concreet vezoek ik u mij over het bestuurlijk onderwerp het afschrift te verstrekken van het
volgende documenten:
a. de agenda's van de gehouden periodieke en incidenteel gehouden overleggen sinds de
ambtsaanvaardíng van de huidige burgemeester tot op heden;
b. de planning van de te houden periodieke overleggen voor zover al bekend voor het jaar 2020;
c. de verslagen of notulen en eventuele besluitenlijsten van de periodieke en incidentele
overleggen sinds de ambtsaanvaarding van de huidige burgemeester tot op heden.

Nader
Voor zover de informatie in digitale vorm beschikbaar is verzoek ik u rekening te houden met
mijn voorkeur deze per email te ontvangen.
Verder verzoek ik u zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk op de achtentwintigste dag na ontvangst
van deze aanvraag - een besluit te nemen en mij dit dan zonder uitstel mee te delen.

Met vriendelijke groet,

 

 




