
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Dik van 't Hof <dik.hof@planet.nl>  
Verzonden: zaterdag 23 oktober 2021 15:05 
Aan: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Openstaande beantwoording op ingekomen stukken. 
 
Geachte College, en Gemeenteraad 
 
In mijn aan u toegezonden stukken inzake Brooklyn Bridge heb ik de volgenden opmerkigen cq 
aanmerkingen. 
 
B 01   van  9 juni 2021. En  in de raad van 6 juli  door de gemeenteraad besloten: ter afdoening in 
handen van het college te stellen: dat is tot op heden nog niet gedaan 
A-09  van  15 september 2021 . En nu in de raad van 28 september door de gemeenteraad besloten: 
ter kennisname van het College: wat is er mee gedaan  
B-02 van 29 september . En komt nu de komende.raad aan bod of overdraagbaar aan het college ? 
                                
 
 
De volgenden punten staan nu open vanuit de vraagstelling;Op de website helder deze nieuwe 
doelstellingen van deze stichting in vervolg op het protocol publiceren, met de voorwaarden en de 
budgetten 
                                                                                             De vraag : voor welke inwoners is dit van 
toepassing 
                                                                                             De vraag; welke activiteiten zijn er de 
afgelopen 25 jaar geweest, en welke effecten hiervan 
                                                                                             De vraag : welke andere stichtingen  , met 
een rol van de gemeente of zijn bestuurders , kan ervan hun activiteiten op de website een melding 
worden gedaan 
 
                                                                                            De vraag : het bestuur reageert niet op 
verzoeken  om nadere informatie: bv hoe kan het dat er 2 voorzitters zijn bij de KVK ingeschreven ? 
                                                                                            De vraag: verzoek aan de gemeenteraad, 
en via griffier, om zicht te houden of de afhandeling van B-01 conform de afspraken is gedaan ? 
                                                                                            De vraag : als laatste toevoeging van 29 
september : welke informatie is er voorhanden of er de afgelopen jaren vanaf 2011  conform de 
Gemeentewet  art 169 : en genoemde instellingen en  geldbedragen ter beschikking zijn gesteld  : 
wanneer en hoeveel? 
 
Inzake opheffing geheimhouding Hazeslingerplan. 
 
C-01: van 25 juni. Gericht aan de gemeenteraad , en  C.02 van 6 augustus  gericht aan gemeenteraad 
en College B&W. 
Beide ingekomen stukken zijn  in de raad van 28 september 2021 door de gemeenteraad besloten: ter 
afdoening in handen van het college te stellen . Aangezien er nu tot op heden geen enige 
beantwoording of een termijn van beantwoording naar mij is verstuurd constateer ik dat zeker op de 
volgende punten uit mijn brieven aan u als gemeenteraad  , ook conform het dualisme , en van het 
College beantwoording mag verwachten 
 
De brief van 25 juni. 
- was mijn WOB verzoek van 5 juni 2018  rechtmatig onderhevig aan deze niet geaccordeerde door de 
raad : opgelegde geheimhouding van het College van 17 februari 2016 en latere poging nogmaals niet 
bekrachtigd ? 
- is terecht een openbaar WOB register door het college , niet toegankelijk voor elke burger of 
belanghebbende? 
- is terecht de geheimhouding van 1 datum gerelateerd gespreksverslag , verbreed tot alle 
gespreksverslagen in dit? 



- is gemotiveerd aan te geven  waarom alle stukken 1-2-3 nog onder volledige geheimhouding moeten 
vallen , om dat na 6 jaar ( gegeven van 2015 gebruikt) rapportages niet relevant meer zijn. Of mogen 
ook stukken met weggelakte stukken worden aangeleverd in plaats van nu volledig geweigerde ? 
- is dit alleen nog toetsbaar op de weggelakte financiële getallen ? 
- waarom ben ik , en met mij ook andere stakeholders, niet benaderd in de ontwikkeling van dit plan 
Hazeslinger, dus de onderliggende correspondentie beschikbaar? 
- is geheimhouding indien niet vastgelegd in een termijn oneindig? 
- waarom zijn er andere  nieuwe initiatieven sinds 2016 tot op  heden niet gemeld aan de raad, zeker 
nu het over woningbouw gaat voor dit gebied? 
- wanneer is er sprake van Dualisme is de raad? En hoe gaat u dit behandelen? 
 
In de brief van 6 augustus : 
-in 5 punten geef ik aan waarom andere gemeenten hun geheimhouding verklaring toetsen op deze 
punten, welke toetsing heeft de gemeente vooraf gedaan ? 
-toetst de gemeenteraad 1x per jaar de geheimhouding op dossiers openbaar ? 
-toetst het College openbaar 4 x per jaar de status van geheimhouding op dossiers 
-is de bekrachtiging van 1 juli 2019 conform de gemeentewet en AWB gedaan ? Zorgvuldigheid en 
openbaarheid, termijnen   op de website ? 
 
Ik verwacht een  oordeel en zelfstandig door  de raad genomen besluit, bij voorkeur  een besluit  als  
voorstel vanuit de raad met  hoofdelijke stemming, over zaken die aan de raad horen. Zoals een 
raadsbesluit genomen, wordt door de raad met een nieuwe besluit ingetrokken . Of de 
bestuursrechtbank beslist hierover met mogelijk een verwijzing naar jurisprudentie. 
 
Mvgr 
D. Van ’t Hof 
Broekdijk Oost 55 3621 LM Breukelen 
 
NB ik heb ook de vraag aangedragen over goed bestuur  of het genomen  besluit buiten de 
raadsvergadering over Herenweg-Gageldijk ,  inderdaad conform de gemeentewet als rechtmatig als 
geheimhoudingsdocument kan worden gezien, gevraagd advies vanuit de VNG is mij niet bekend. 
Volgens mijn informatie kan dit alleen bij benoeming van een burgemeester. 
 
 
 
 
  
                            
 
 
 


