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Amendement

247/7

Gemeente Mook en Middelaar

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 23 mei
2017;
Gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van PvdA, GroenLinks en DGP d:d. 19
mei 2017 inzake opheffing geheimhouding t.a.v. stukken, opgelegd tijdens de
besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017, 11 april 2017 en 25 april 2017;
waarbij het volgende wordt voorgesteld
De tijdens de besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017, 11 april 2017 en 25
april 2017 door de gemeenteraad opgelegde geheimhouding ten aanzien van de
navolgende stukken op te heifer);
Raadsvergadering 29 maart 2017
1. concept raadsbesluit over mogelijk vervolgonderzoek en agendering
bestemmingsplan Groesbeekseweg
2. bestuursbesluit tot het instellen van een beperkt onderzoek naar "schending
vertrouwelijkheid";
3. advies van Dirlawager Advocaten met bijbehorende aanbiedingsbrief;
4. brief van de WD - fractie aan de burgemeester d.d. 8 maart 2017;
Raadsvergadering 11 april 2017
5. brieven van de burgemeester van 2 en 7 april 2017 met de onderwerpen "extra
raadsvergadering" en "schending vertrouwelijkheid";
6. gespreksverslag met addendum van 16 maart 2017;
7. de aan Dirkzwager gestelde onderzoeksvragen in het feitenrelaas d.d. 21 maart
2017;
Raadsvergadering 25 april 2017
8. de aangenomen motie van treurnis (dictum en overwegingen);
9. het initiatiefvoorstel t.a.v. de beëindiging van het lidmaatschap van mevrouw
S.M.S. De Vito- van den Bouwhuijsen van de werkgeverscommissie griffier en de
vertegenwoordiging in de agendacommissie van de MGR.
Overwegende,
dat in het bestuursrecht onderscheid wordt gemaakt tussen het nemen van een
besluit en de inwerkingtreding ervan;
dat het daarom ter voorkoming van onduidelijkheid bij nader inzien gewenst is
expliciet aan te geven op welk moment het te nemen besluit in werking treedt;
dat dit kan door toevoeging van de woorden "met onmiddellijke ingang" aan het
voorgelegde concept besluit;
dat het belang van openbaarmaking nu zwaarder weegt dan de belangen bedoeld in
artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid bestuur;

dat verder abusievelijk in het initiatiefvoorstel op blz. 2, 2e alinea, onder 4 is vermeld
dat de geheimhouding t.a.v. het feitenrelaas is opgeheven tijdens de
raadsvergadering van 11 april 2017, m.u.v. de aan Dirkzwager gestelde
onderzoeksvragen;
dat dit echter onjuist is en op het hele feitenrelaas blijkens het vastgestelde verslag
van de vergadering van 11 april 2017 geheimhouding is gelegd;
dat verder tijdens de besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017 en 11 april
2017 geheimhouding is opgelegd t.a.v. het verhandelde tijdens deze vergaderingen;
dat de initiatiefnemers het gewenst vinden om ook de geheimhouding t.a.v. het
verhandelde tijdens deze vergaderingen op te heffen;
Besluit
Het voorgelegde concept raadsbesluit als volgt te amenderen:
1. In de aanhef, 3e regel van het concept besluit, tussen "navolgende stukken"
en "op te heffen" de woorden "met onmiddellijke ingang" toe te voegen en na
"op te heffen" toe te voegen: "omdat het belang van openbaarmaking nu
zwaarder weegt dan de belangen bedoeld in artikel 10, lid 2 sub g van de Wet
openbaarheid bestuur: ;
2. Punt 7 van het concept besluit als volgt te wijzigen: "7. het feitenrelaas d.d. 21
maart 2017 en de onderzoeksvragen aan Dirkzwage;
3. Aan het concept besluit toe te voegen:
"De tijdens de besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017 en 11 april
2017 opgelegde geheimhouding t.a.v. het verhandelde tijdens deze
vergaderingen op te heffen"
Mook, 23 mei 2017
Drs. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (fractievoorzitter PvdA)
G.A.J. Mulders (fractievoorzitter DGP)
Mevrouw S.J.M. Doorenbos MSc (fractievoorzitter GroenLinks)

Behandeld in de raadsvergadering van 23 mei 2017
De raad voornoemd,
De wnd. griffier,
A.W. Peters-Sengers

Stemverhouding:
Tegen: 0
Voor: /0

e voorzitter,
Mr. dr W. Gradisen

