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Geachte griffie. 
Graag dit doorsturen naar de raadsleden, en als ingezonden stuk plaatsen 
 
 
 
Geachte raadsleden 
 
Al eerder heb ik uw raad op de hoogte gebracht van mijn verzoek om informatie waar tot op 
heden geen  antwoorden zijn gekomen. 
 
Op 9 juni 2021 heb ik nav een RIB 36 een brief verzonden met een informatie verzoek gericht 
aan de stichting Brooklyn Bridge p/a gemeentehuis Markt 13 te Breukelen. 
 
In de raadsvergadering van 6 juli door de gemeenteraad besloten: deze brief  ter afdoening in 
handen van het College te stellen: geen enkele reactie op ontvangen ! 
 
Op 15 september 2021 verstuur ik u als gemeenteraad een herinnering dat er nog geen  enkel 
bericht of antwoord was ontvangen op uw opdracht aan het College om mijn brief van 9 juni 
te beantwoorden. Daarbij benoemd ik nader dat het vreemd is dat er 2 voorzitters zijn, terwijl 
de huidige burgemeester recent was benoemd. 
Hierop is geen reactie van u als gemeenteraad gekomen via de griffie. Wel was dit stuk in de 
raadsvergadering van 28 september 2021 onder A-09 aangemerkt als : ter kennisname - dat 
was onjuist : in de brief staat of u als raadsleden  via  de griffier extra toezicht wil gaan 
houden op deze  soort van correspondentie namens u. 
 
De dag na de raadsvergadering 29 september constateer ik dat dit niet wordt gecorrigeerd en 
zend zowel het  weer een reminder  aan uw griffie, maar ook nu aan het College. B & W. 
Met aanvullende vragen hoe de subsidies verantwoord ; Bv zijn via ontwerpbeslissing 
conform de gemeentewet art 160.? 
 
Deze brief is ingeboekt  onder B-02 voor de raadvergadering van 2 november aan de raad , 
met uw verzoek om nu nogmaals ter hand te stellen aan het College 
Hierop volgt andermaal geen enkel bericht vanuit de griffe- dat er wel degelijk kort en 
verplicht op beantwoording zou worden gestuurd. 
 
Omdat weer er geen enkel bericht van zowel griffie , maar zeker vanuit de portefeuillehouder 
bestuur namens het College  geen enkel reactie volgt,  verzend ik op 23 oktober zowel aan het 
College en u als gemeenteraad wederom een brief genoteerd onder C-01 ter bespreking voor 
de raad van 21-12-2021, nu met nogmaals de Stichting Brooklyn Bridge, maar ook eenzelfde 
afwikkeling rond toegang tot dossierstukken Hazeslinger. Weer geen enkele reactie vanuit de 
raad en griffie. 
 
Maar ook het College zou zich dit zeer  moeten aantrekken . Blijkbaar zijn deze 4 momenten 
om te reageren 6 juli-28 september -2 november en a.s. 21  december niet een aanleiding om 



uit te zoeken waarom er niets is gedaan aansluitend aan opdrachten van de raad. 
IN mijn beleving is er iets grondig mis bij de bestuurlijke protefeuille, of men / iemand heeft 
in die 5 maanden een besluit genomen om dit onderwerp door te schuiven naar de volgende 
toekomst.en juist niet te reageren. 
 
Derhalve verstuur ik op 1-12-2021 een ingebrekestgelling omdat alle normen van goed 
bestuur hier zijn overtreden volgens wet en regelgeving.( ook over de Hazeslinger 1) in mijn 
beleving 
En in  ook hierop komt geen enkele reactie van het College , maar ook niet vanuit de griffie, 
alleen  bij de agenda van 21-12-21 dat onder B-02 is ingeboekt en daar aan gekoppeld : “ ter 
afdoening in handen van het College”. 
Ook geen mededeling  tijdens de raadsvergadering  de portefeuillehouder namens het College, 
maar ook de griifie die niet reageert op het zoveelste melding over Brooklyn Bridge. Of  bv 
een vraag waarom het bestuur van deze stichting NOOIT heeft gereageerd ! ( dus de 5e kans 
om te zaak op te pakken.) 
 
 
Dan krijg ik gisteren eindelijk een bericht vanuit het College na 7 weken ! Hoera- ???echter 
geen antwoorden op de vragen en brieven namens de gemeenteraad! 
In de brief benoemd met niet de juiste datums dat men geïnformeerd is,  niet alle meldingen 
vanuit de griffe  ivm de besluiten raadsvergaderingen zijn niet ook niet aangehaald  om iets op 
te schrijven. 
 
Het besluit geeft aan dat er: alleen een ingebrekestelling mogelijk is te laat beslissen op een 
aanvraag om een besluit of op een bezwaarschrift . De betrokken opsteller kreeg deze 
ingebrekestelling niet vanuit het College, maar vanuit de Griffie. Ook wist de opsteller van 
besluit over de ingebrekestelling, niet welke persoon dit dossier beheerde of op welke 
afdeling dit voorhanden was , te vertellen  
Er rest mijn nu niets anders dan conform de verwijzng in de brief eerst een bezwaarschrift bij 
weer het College van B&W te gaan maken. Maar dan moet ik eerst nog de antwoorden 
krijgen …….. 
Mijn ervaring is dat deze speurtocht naar goed bestuur via route minimaal 5 maanden gaat 
duren. Echter is er ook daarna een bezwaar proceduren bij de Nationale ombudsman als ik het 
als klacht indien. 
Echter probeer ik het via een muizenaatje door deze afwijzing bij de bestuursrechter voor te 
leggen 
 
Hopelijk snapt u als raadsleden dat deze bureaucratie niet voor veel burgers is weggelegd, en 
dat is nu het voorland voor u allen zou moeten zijn om eens goed bestuur als gemeenteraad 
conform de wet op Dualisme te pakken,  
En partij belangen van coalitie partijen  ( ivm bv zwakke wethouders) ondergeschikt te maken 
aan het belang burgers, en het recht op transparant en goed bestuur in te lossen. Dus de 
kleinste partijen verzetten het meeste werk 
 
Ik houd u op de hoogte ,  
 
Dik van ’t Hof 
 
En kom nog terug op het Hazeslinger dossier. 



 
 


