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De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 20 september 2016:
Constaterende dat:
1. het college als antwoord op het verzoek om inzage in stukken heeft aangegeven dat
"de juridische onderbouwing en adviezen informatie bevat die de belangen van zowel
BVV'31 als de gemeente Blaricum kunnen schaden. U mag erop vertrouwen dat dit
met een grote zorgvuldigheid is gebeurd".
2. deze bestuurlijke houding van het college geen recht doet aan de taken en
verantwoordelijkheden van de gemeenteraad van Blaricum;
Overwegende dat:
1. het gemeentebestuur, i.c. het college en de gemeenteraad, bij de uitvoering van haar
taak het algemeen belang moet dienen, volgens de geldende wetten, beleid en
verordeningen voor de gemeente Blaricum;
2. door het omzeilen van eigen inkoopbeleid van het gemeentebestuur tbv doelmatig en
wettelijk besteden van gemeenschapsgeld jurisprudentie ontstaat voor andere
sportverenigingen en subsidieontvangers van de gemeente Blaricum;
3. het gemeentebestuur dan zelf actief meewerkt aan het overtreden van geldende
afspraken en precedentwerking in de hand werkt ten aanzien van aanbestedings- en
inkoopcontstructies met gemeenschapsgeld;
4. de raadsleden zonder inzage in de juridische stukken en adviezen van
inkoopadviseur ten aanzien van de wettelijke en doelmatige besteding van deze
bijdrage aan BVV'31 nog geen besluit kunnen en mogen nemen over deze bijdrage;
5. de raad het budgetrecht heeft;
Spreekt haar treurnis uit over de handelswijze van het college in het kader van
1. het niet opvolgen van de wettelijke actieve informatieplicht aan de raad, zelfs niet na
veelvuldige verzoeken van raadsleden om inzage in concrete documenten;
2. het niet handelen volgens de aangenomen motie van 31 mei 2016 mbt tijdig
opleveren van nadere voorwaarden tbv onderbouwing van raadsbesluitvorming,
inclusief juridische uitwerking;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015
draagt het college op
alsnog inzage te geven aan de raadsleden in alle voor hun relevante stukken, teneinde
tegemoet te komen aan transparantie in belsuitvorming door het openbaar bestuur.
en gaat over tot de orde van de dag.
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