
 
 
 
Gemeente Hellendoorn 
T.a.v. het College van B&W 
 
 
Nijverdal, 4 november 2018 
 
 
Betreft: Informatieverzoek in de zin van artikel 169 Gemeentewet 
 
 
Geacht college, 
 
Tijdens de commissie Grondgebied van 16 oktober 2018 is de mail van wethouder Beintema 
aan de orde geweest. Of eigenlijk het feit dat een groot deel van de mail is “gelakt”. Daarop 
is gevraagd om de inhoud van deze e-mail aan de raad te verstrekken, desnoods onder 
geheimhouding. Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2018 is duidelijk geworden dat 
het college vanwege principiële redenen niet bereid is om de inhoud van de mail te delen 
met de gemeenteraad. Een motie van de VVD om de informatie te delen is door de 
meerderheid van de raad afgewezen. Daarmee is echter geen einde gekomen aan de 
discussie, zo meent Lokaal Hellendoorn.  
 
Vraag 
In lijn van artikel 169 Gemeentewet en artikel 34 Reglement van Orde voor vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad van Hellendoorn stelt Lokaal Hellendoorn u de 
volgende vragen: 

- Wilt u aan de raad en/of de individuele raadsleden de e-mail verstrekken die op 23 
maart 2018 om 14.16 uur door wethouder Beintema is verzonden aan onder andere 
de gemeente Wierden, de gemeente Rijssen-Holten, en de provincie Overijssel? 

- Wanneer u de gevraagde e-mail niet verstrekt, wilt u dan schriftelijk uiteenzetten 
waarom u deze e-mail niet wilt verstrekken en waarom dat volgens u kan met een 
beroep op het openbaar belang? 

- Wilt u er voor zorgen dat de gevraagde informatie is/wordt verstrekt uiterlijk op 6 
november 2018 (de eerstvolgende raadsvergadering) dan wel de raadsvergadering 
van 18 december 2018 (de daaropvolgende)? 

 
Hieronder wordt uitgelegd waarom Lokaal Hellendoorn de hiervoor geformuleerde vragen 
aan u stelt. 
 
Mail namens het college 
Op 26 oktober 2018 is namens het college per mail gereageerd op het verzoek van de VVD 
en het verzoek om inzage in een aantal documenten te krijgen. Er wordt gesteld dat aan het 
verzoek niet tegemoet wordt gekomen om twee redenen:  

1. Er wordt gesteld dat wethouder Beintema de vrijheid moet hebben om met collega’s 
te overleggen, wat in alle openheid moet kunnen; 

2. Er is door het college voldaan aan de verplichtingen voor actieve en passieve 
informatieplicht.  

 
De mail van 26 oktober 2018 en de raadsvergadering van 30 oktober 2018 zijn voor Lokaal 
Hellendoorn aanleiding geweest om verder onderzoek te doen naar de informatieverplichting 



 
 
 
die op het college rust en de houding van het college jegens de raad tijdens de 
raadsvergadering. 
 
Vrijheid van intern beraad 
Het weigeren om informatie te verstrekken aan de raad kan niet worden gebaseerd op de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uiteraard dient wethouder Beintema de vrijheid te 
hebben om gesprekken te voeren over diverse onderwerpen, meer specifiek in dit geval de 
N35. Dat ontslaat het college echter niet van de verplichting om de raad te informeren. Het 
argument van intern beraad is afgeleid uit de Wob. Die wet is niet van toepassing op de 
discussie over het verstrekken van informatie aan de gemeenteraad. Dit argument in de mail 
van 26 oktober 2018 snijdt om die reden geen hout.  
 
Artikel 169 Gemeentewet 
In artikel 169 Gemeentewet is de informatieverstrekking aan de gemeenteraad geregeld. Het 
gaat om informatieverschaffing door het college aan de raad en individuele raadsleden, 
desnoods onder geheimhouding. Verstrekking van informatie kan slechts achterwege blijven 
vanwege strijdigheid met het openbaar belang. Het openbaar belang is een ruim begrip. 
Daarvan heeft de regering aangegeven dat er sprake moet zijn van zwaarwegende 
omstandigheden om de informatie niet te verstrekken1. Het college kan daarom niet snel een 
beroep doen op deze grond, omdat informatie desnoods onder geheimhouding kan worden 
verstrekt.  
 
Reglement van Orde  
In het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 
Hellendoorn is aangegeven dat een informatieverzoek schriftelijk moet worden gedaan. Een 
dergelijk verzoek moet vervolgens de eerstvolgende raadsvergadering of de daaropvolgende 
worden gehonoreerd. Dat is namelijk geregeld in artikel 34 van het Reglement van Orde voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hellendoorn. 
 
Samenwerking en transparantie 
Het college dient te voldoen aan de op haar rustende verplichting om de gevraagde 
informatie te verstrekken. Principes tellen dan in niet. Het weigeren informatie te verstrekken 
is handelen/nalaten van een wettelijke voorschrift. Het kan niet zijn dat het college handelt in 
strijd met formele wetgeving.  
 
De houding van het college en de weigering om de gevraagde informatie te verstrekken 
verbaast Lokaal Hellendoorn. Lokaal Hellendoorn is voor samenwerking. Lokaal Hellendoorn 
is voor transparantie. Lokaal Hellendoorn is ervan overtuigd dat het college en de raad 
hetzelfde doel dienen, namelijk de belangen van inwoners en ondernemers van onze mooie 
gemeente. Alleen zijn er verschillen van inzicht over de wijze waarop deze belangen het 
beste kunnen worden gediend. Toch is samenwerking belangrijk, zeker bij een belangrijk 
onderwerp als de N35, want daarop ziet de betreffende e-mail. Wij moeten gezamenlijk 
optrekken, om de stem en het standpunt van onze inwoners gehoord te krijgen bij 
Rijkswaterstaat. Om samen te kunnen werken is het wel belangrijk dat er ook informatie 
wordt gedeeld met de raad en/of individuele raadsleden. Zeker bij een onderwerp als de 
N35. Er spelen namelijk sociale belangen, milieubelangen en economische belangen. Door 
niet de gevraagde informatie te verstrekken is de indruk bij Lokaal Hellendoorn ontstaan dat 
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het college een eigen koers vaart. De gemeenteraad wordt afzijdig gehouden en daarmee 
buitenspel gezet.  
 
Mocht het daadwerkelijk zo zijn dat informatie niet verstrekt kan worden, dan past het in het 
kader van samenwerking en transparantie om uit te leggen waarom verstrekken in strijd is 
met het openbaar belang. Daarbij wil Lokaal Hellendoorn opmerken dat een principiële reden  
volstrekt onvoldoende is, gelet op de geldende wet- en regelgeving.  
 
Maar nog los van het juridische argument getuigt het van wantrouwen van het college 
richting de raad en/of individuele raadsleden. Kennelijk is er twijfel over de deskundigheid 
van de raad en/of individuele raadsleden. Of zijn er twijfels over de handhaving van 
eventuele geheimhouding. Of zijn er twijfels op ander gebied. Het zou het college sieren 
wanneer de twijfel terzijde wordt geschoven en de raad in deze wordt meegenomen. Niet 
alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar ook omdat het college zich daartoe moreel 
verplicht zou moeten voelen. Het is aan het college welke verplichting zij het zwaarst laat 
wegen. 
  
Tot slot 
Lokaal Hellendoorn gaat er vanuit dat de vragen helder en begrijpelijk zijn geformuleerd en 
ontvangt graag binnen de gestelde termijn een helder en begrijpelijk geformuleerde reactie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Matthijs Knobben Jan Veneman  Frans Runneboom Henri Geugies 
Lokaal Hellendoorn Lokaal Hellendoorn Lokaal Hellendoorn Lokaal Hellendoorn 
 
Thea ten Have Annemarie Dubbink Hetty Ligtenberg Gerard ter Horst 
Lokaal Hellendoorn Lokaal Hellendoorn Lokaal Hellendoorn Lokaal Hellendoorn 


