Gemeente Tiel
Het College van Burgemeester en Wethouders
Achterweg 2
4001MV Tiel
Tiel, 14 juni 2018

Betreft: Vragen aan het College ex artikel 41 RvO inzake berichten bijstaan ambtenaren
coalitievormende partijen

Geacht college,

Op basis van artikel 169 lid 2 en 3, artikel 180 lid 2 en 3 van de Gemeentewet, in samenhang
met het handvest met uitgangspunten voor het informeren van de raad door het college van
B&W vastgesteld op 19 januari 2005, (hierna het handvest), heeft het college van B&W een
actieve en een passieve informatieplicht ten opzichte van de raad (hierna informatieplicht).
Het gaat bij de actieve informatieplicht om een invulling van het begrip “voor de uitoefening
van zijn taak nodig”, “ingrijpende gevolgen voor de gemeente” en “bestuurlijke en politiek
relevante onderwerpen” zoals opgenomen in o.a. punt 4 van de in de handvest opgenomen
uitgangspunten, welke aanvullend zijn op de reeds in wet- en regelgeving opgenomen
verordeningen en reglementen

Daarom stellen onze fracties de volgende vragen:

1. Klopt het dat er een aantal ambtenaren onder verantwoordelijkheid van het
demissionaire college de collegevormende partijen heeft bijgestaan? Kunt u
aangeven of en hoe de coalitievormende partijen van PvdB, VVD en PvdA
bijgestaan zijn door de ambtelijke organisatie?
2. Zo ja, welke schriftelijke en/of mondelinge informatie werd verstrekt aan de
bovengenoemde partijen en was deze informatie legitiem?
3. Op welke momenten is door de ambtelijke organisatie bij de coalitievorming
informatie verstrekt (schriftelijk en/of mondeling) over het actuele perspectief van de
gemeente Tiel? En als dat het geval was: wat is de inhoud van die informatie
4. Met het intreden van de Gemeentewet op 7 maart 2002 in samenhang met “het
handvest” heeft u een actieve informatieplicht. Waarom worden wij als raad niet actief
geïnformeerd?
5. Bent u alsnog voornemens om de Gemeenteraad actief te informeren welke
informatie verstrekt is?
6. Bent u het met ons eens dat wanneer het belang van anderen ter sprake komt, zoals
bij een coalitievorming, dat de procedure eerlijk, transparant en rechtvaardig dient te
zijn?

Met het inwerkingtreden van de nieuwe Gemeentewet en het dualistische stelsel op 7
maart 2002 is aan het college van burgemeester en wethouders en aan de burgemeester
de verplichting opgelegd de gemeenteraad over alles te informeren wat hij voor de
uitoefening van zijn taken nodig heeft (de actieve informatieplicht).
Deze is in de Gemeentewet opgenomen om tot een dualistische werkwijze te komen. De
dualisering krijgt vorm door de ontvlechting van raad en college voor wat betreft posities,
functies en bevoegdheden. Uitgangspunt van de dualisering is dat de raad zich toelegt
op de kader stellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Het college houdt
zich bezig met het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente Tiel
een handvest met aanvullingen op het wettelijk kader.

De invoering van de actieve informatieplicht is bedoeld om de informatievoorziening
tussen de Raad en het college te borgen.
De Raad kan zijn kader stellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol alleen
invullen als het college en de raad over dezelfde informatie beschikken en daarmee
gelijkwaardige partners zijn van elkaar.
Met andere woorden; het college dient openheid van zaken te geven, zodat de Raad zijn
werk goed kan doen. Dit betekent dat zij op integere en juiste wijze de afweging moeten
maken wat voor de Raad interessante en noodzakelijke informatie is.
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