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3 augustus 2018

Het college van OIJ en transparantie
Op 12 juli was er een commissievergadering over de stijgende kosten van de nieuwbouw van
het Almende college VMBO. Die bouw blijkt 3 miljoen duurder te worden, van 10 miljoen naar
13. Op de zaak zelf komen wij in de volgende nieuwsbrief in detail terug.
Van geheel andere orde bleek het feit dat wethouder van de Wardt een brief die de stichting
Achterhoek VO aan de raad had gestuurd tegen had gehouden en in een map 'vertrouwelijk'
had gestopt.
Een memo dat het college van B&W op 18 juli verzond aan raadsleden en fractieassistenten
maakt veel duidelijk van zijn motieven, van de motieven van het college.
Een citaat uit een memo d.d. 18 juli 2018, ook bij de stukken voor de raadsvergadering van 23
augustus 2018:
Aanvullende documentatie
In casu is de aan de raad voorliggende vraag of zij bereid is, in het verlengde van haar eerdere
besluitvorming op 23 maart 2017, extra middelen ter hoogte van € 75.000 ter beschikking te
stellen voor de nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde. Het informatierecht van artikel
169 Gemeentewet ziet er op dat de raad alle informatie krijgt die zij nodig heeft voor het
beantwoorden van deze vraag. En die verstrekken wij graag. Om die reden hebben wij u eerder
(vertrouwelijk) documentatie verstrekt en zullen wij u de komende weken van meer informatie
voorzien. Wij gaan er daarbij van uit dat uw verzoek om informatie ziet op de periode en de
besluitvorming waar het huidige raadsvoorstel op is gericht.
De raadscommissie heeft gevraagd om alle documenten die betrekking hebben op het Almende
te overleggen. Wij beschouwen dit als een beroep op het inlichtingenrecht zoals omschreven in
artikel 169 gemeentewet. In lid 2 van dit artikel staat omschreven dat het college en haar
individuele leden de raad alle inlichtingen geeft die de raad voor de uitoefening van zijn taak
nodig heeft. Dit impliceert dat het college (danwel de individuele leden daarvan) de ruimte heeft
een afweging te maken bij het verstrekken van informatie. Informatie die niet relevant is voor de
uitoefening van de taak, hoeft niet te worden verstrekt.
Om rolverwarring te voorkomen – daar moeten we met elkaar scherp op zijn – zullen wij u van
de informatie voorzien die u nodig heeft. Op informatieverzoeken, die betrekking hebben op
(onderdelen van) de aanbesteding, kunnen wij niet ingaan. Daarnaast is er voor de
besluitvorming minder relevante informatie die behoort tot het takenpakket van college en
organisatie.
Dit legt pijnlijk bloot hoe het college denkt over transparantie: Wij, het college van B&W bepalen
welke informatie u, raadsleden, nodig heeft voor uw taak. Die sturen wij u, alle andere
informatie houden wij voor onszelf.
Bijzonder is ook een eerdere bief (18uit15041, ongedateerd) waarin het college stelt dat het
complete dossier Almende uit 700 à 1000 stukken bestaat en het veel te veel werk is om dat uit
te zoeken. De raadsleden krijgen een lijst van 28 stukken waaruit zij een keuze kunnen maken.
Linksom of rechtsom, er zijn kennelijk stukken die het college niet openbaar wil maken, niet
eens aan de leden van de gemeenteraad.
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We zijn benieuwd hoe de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek, toch het hoogste
democratische orgaan, hiermee om zal gaan.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nws@detransparantie.nl toe aan uw adresboek.

https://de-transparantie.email-provider.nl/web/hn6pp3dnb3/0kfajxw6an

25-8-2018

