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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie betreffende 
informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders aan de raad en zijn 
individuele leden 

 

 
Aan de fractie ChristenUnie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 14 december 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over informatieverstrekking door het 

college van burgemeester en wethouders aan de raad en zijn individuele leden: 

 

 

Een goede informatieverstrekking door het college aan de raad is van wezenlijk belang voor 
een goed functioneren van het lokaal bestuur. Helaas moeten wij constateren dat hieraan nog 
wel eens het een en ander schort. Een triest dieptepunt in de informatieverstrekking vond 
plaats in de afgelopen raadsvergadering van 11 december 2017. De door onze fractie 
gestelde vragen in het vragenkwartier werden door wethouder Wagner op een manier 
beantwoord die wij willen kenmerken als minachtend en schofferend. We voelden ons hierbij 
absoluut niet serieus genomen.  
We hebben er - gelet op het verleden - niet veel vertrouwen in dat de attitude van het college 
jegens de raad en zijn leden zal veranderen. Gelukkig echter bieden de Gemeentewet en een 
aantal andere regelingen voldoende garanties voor een goede informatievoorziening van 
college aan raad.  
Het is daarbij wél van belang dat de horloges wat deze garanties betreft gelijk worden gezet, 
zodat hierover in de toekomst geen misverstanden ontstaan.  
Voor een college dat zich blijkbaar het liefst bedient met -antwoorden, hebben we het u 
gemakkelijk gemaakt door onze vragen in een meerkeuzevorm te stellen.  
1. Het college is verplicht de raad of zijn leden op verzoek inlichtingen te verstrekken, tenzij dit 
strijd met het openbaar belang oplevert.  
o Ja  

o Nee  
 
2. Als een raadslid geheimhouding krijgt opgelegd over verstrekte inlichtingen zal strijd met 
het openbaar belang nagenoeg niet kunnen optreden.  
o Ja  

o Nee  
 
3. Gevraagde inlichtingen dienen zo snel mogelijk te worden gegeven, en niet pas zodra 
stukken openbaar kunnen worden gemaakt.  
o Ja  

o Nee  
 
4. Informatieverzoeken van de gemeenteraad of zijn leden hebben een totaal ander gewicht 
dan verzoeken van derden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  
o Ja  

o Nee  
 
5. Het college dient opperste transparantie te betrachten naar de raad toe en de basishouding 
moet zijn om gevraagde informatie zo volledig en snel mogelijk te verschaffen.  
o Ja  

o Nee  
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Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Voor de volledigheid komen wij terug op uw vragen gesteld in het vragenkwartier van de 

raadsvergadering van 11 december 2017. Op 29 november 2017 ontving u antwoord op uw 

schriftelijke vraag: ’ De fractie van de ChristenUnie wil graag geïnformeerd worden over wie het 

geldige bod heeft uitgebracht, desnoods vertrouwelijk. Zoals in de raadsinformatie RI17.0135 is 

aangegeven betreft het A. Tuin Den Helder B.V.’ (RV17.0067, d.d. 29 november 2017). In het 
verlengde van deze beantwoording ontvingen wij van de griffie op 30 november uw verzoek de 

koopsom en voorwaarden in te zien. In onze eerstvolgende collegevergadering op 5 december, 

hebben wij besloten om de inschrijving ter inzage te leggen. Op woensdag 6 december is de 

inschrijving voor u ter inzage beschikbaar gesteld bij de griffie, op donderdag 7 december is 

vervolgens eveneens het proces-verbaal van de openbare inschrijving aan u beschikbaar gesteld. 

Daarbij is, zoals in de beantwoording op uw vragen in het vragenkwartier, tussentijds informeel 

contact geweest met de griffie.  

 

In enkele gevallen krijgen, door de aard en het gesloten karakter van schriftelijke vragen 

, antwoorden op basis van het primair informatieve karakter de vorm die in uw beeldvorming leidt tot 

een opvatting over de attitude die niet past bij een college. De intentie is schriftelijke vragen correct en 

volledig te beantwoorden. Korte, duidelijke open vragen biedt ons de gelegenheid u volledig in uw 

controlerende taak te voorzien. 

 

Uw vragen beantwoorden wij vijfmaal met ja.   

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 19 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


