Aan:

GemeenteraadvanAlbrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Onderwerp: Wobvezoek
Hoevelaken, 9 januari 2020
Geachte raad,

lnleiding

1.

ln de door mij opgevatte maatschappelijke taak op enigerlei wijze te blijven deelnemen aan de democratie probeer
ik, niet meer actief in het arbeidsproces zijnde maar mij niet slechts tot consumeren (aankopen, vrijetijdsbesteding,
vakanties, etc.) te willen beperken, als geïnteresseerde burger dan wel als onderzoeker mij tenminste minimaal binnen
genoemde ambitie in te zetten door op een breed terrein en bij bestuursorganen vooral op gemeentelijk niveau door onder
meer benchmarkondezoekjes inzicht te verwerven in specifieke bestuurlijke onderwerpen. Het stellen van vragen, al dan
niet met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, is bovendien hetzelÍde als eÍra aandacht voor een speciaal
ondenverp vragen, een vorm van controleren en van bijsturen. Zo beoogt die nevendoelstelling tevens bij te dragen aan het
algemeen belang door optimalisatie van een (meer) zuiver, zorgvuldig en transparant bestuurlijk handelen. Bemoedigend
en inspirerend is het feit dat die inspanningen dikwijls tot positieve resultaten hebben geleid.
ln de gemeente zijn er bepaalde bestuurlijke aangelegenheden die het college zo direct aangaan dat sinds het
invoeren van het duaal besturen het de gemeenteraad minder past daarover vragen te stellen. Door de burger het
instrument van de Wet openbaarheid van bestuur te bieden heeft de wetgever er bij voorbaat in voozien dat deze zo
bovendien kan bijdragen aan het optimaliseren van het bestuurlijk handelen in de gemeente.
Vijverberg Advocaten en adviseurs hebben vrij recent gepubliceerd, dat een enquète van eind 2017 onder
raadsleden laat zien dat er zorgen bestaan over het controle-instrumentarium in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Meer dan de helft van de raadsleden geeft aan ontevreden te zijn over de eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen
op de regionale samenwerking. Daarnaast geeft een derde aan onvoldoende kennis en expertise te hebben om de
controlerende taak goed uit te voeren. ln de situatie van de gemeente Albrandswaard, die voor de ambtelijke ondersteuning
volledig afhankelijk is van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, ben ik in korte tijd bij herhaling geconfronteerd
met minder transparantie doordat m.i. vezochte essentiële bestuurlijke informatie waarvan de aanwezigheid als zeer
aannemelijk kan worden beschouwd dikwijls niet (meer) is of zou zijn aangetroffen en dus geweigerd. lnmiddels hebben in
korte tijd vier bezwaarschriften op Wobbeschikkingen van uw gemeente tot herziene besluiten moeten leiden.
Bij uw gemeente viel mij bovendien een bijzondere bestuurscultuur op. Door juist vooral uw gemeente op
bestuurlijke onderwerpen te bevragen zal dus een geschikte keuze zijn gemaakt. Er is geen twijfel over dat het de autoriteit
van de burgemeester bij uitstek is die in de gemeenten een belangrijk stempel drukt op de aanwezige bestuurscultuur of
deze kan ombuigen. Geenszins heb ik dus de illusie om als gewoon burger met Wobvezoeken een snelle bijdrage te
kunnen leveren aan het optimaliseren van het bestuurlijk handelen of het bevorderen van een beter op de burger gerichte
bestuurscultuur. Dat is immers een proces van meerdere jaren waaraan ik graag bescheiden wil proberen bij te dragen en
mij voor wil inspannen. Mijn portefeuille gehouden of uit te voeren benchmarkondezoeken voor de drie bestuursorganen
burgemeester, college en raad zal ik voldoende dienen te spreiden opdat uw gemeente niet te zwaar administratief wordt
belast. Dat zou immers het tegenovergestelde van optimalisatie bestuurlijk handelen kunnen opleveren. Het ligt op mijn
weg om afhankelijk van de aard en inhoud van de bevindingen uiteindelijk aan het college en/of de gemeenteraad verslag
te doen.
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Het bestuurlijk ondenrerp
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Het bestuurlijk onderwerp waarin ik nader inzicht wil verkrijgen heeft betrekking op de informatieplicht van de
burgemeester en van het college van burgemeester en wethouders jegens de gemeenteraad zoals die geldt na invoering
van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002.
H et fe itel ij ke Wo bvezoek

6.

Concreet verzoek ik u mij het afschrift te verstrekken van de stukken die zijn opgemaakt ten behoeve van het
maken van de afspraken met de burgemeester en met het college van B&W in verband met hun actieve en passieve
informatieplicht zoals gemaakte ambtelijke of andere gemaakte interne voorstellen ten behoeve van de raad, commissie
en/of werkgroep e.d. Tevens vezoek ik om het afschrift van de feitelijke gemaakte afupraken zoals raadsbesluiten,
vergaderverslagen raad, fractievoozittersoverleg, seniorenconvent en/of presidium en/of overige ter zake opgemaakte
documenten.

Nader
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Voor zover de informatie in digitale vorm beschikbaar is vezoek ik u rekening te houden met mijn voorkeur deze
per email te onfuangen.
Met vriendelijke groet,

