
Rotterdam. 9 oktober 2018. 18bb7775

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over actieve informatieplicht College van B&W.

Aan de Gemeenteraad.

Op 10 augustus 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
actieve informatieplicht College van B&W. (18bb6280)

Inleidend wordt gesteld:
“Uit de media valt te lezen dat het college van Rotterdam in de afgelopen 
beleidsperiode in een oude reflex was geschoten: problemen, daar kun je beter niet 
over praten.
Het ging over de kritiek die door de directie van het Vreewijk Lyceum intern gehouden 
werd, het ging over de niet volledige informatie aan de gemeenteraad met betrekking 
tot het niet overgaan tot een vervolgonderzoek rond hulpinstanties rond het 3-jarige 
meisje dat in januari meerdere dagen met haar overleden moeder zat opgesloten in 
hun appartement in West en het ging over het wegwuiven van een rekenkamerrapport 
over ambtenaren die zich niet gewaardeerd voelen in het stadhuis. En het laatste geval 
gaat over een rekenkamerrapport waarvan het college de aanbevelingen niet 
overneemt en is het grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer.

Kernzaak in al deze gevallen ^en het is slechts een greep aangereikt door de media en 
anderen) is dat het hier eigenlijk gaat om de actieve informatieplicht van het college 
van B&W aan de raad.

» De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen 
de gemeente

* De gemeenteraad ĩs het hoogste Orgaan van de gemeente
» De gemeenteraad heeft de eindbevoegdheid in alle beslissingen binnen de 

gemeente
» De gemeenteraad stelt het gemeentelijke beleid vast door een visie en mening 

te vormen over onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te 
komen tot besluitvorming

* De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners door contact te hebben met 
kiezers,

« De gemeenteraad stelt uit haar midden een bestuur aan; Het college (eens in 
de 4 jaar) en de burgemeester (eens in de 6 jaar)

* De gemeenteraad delegeert/mandateert taken/bevoegdheden/ 
verantwoordelijkheden aan het college van B&W

* Het college van B&W is daarmee het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad
* Het college van B&W is in principe voltijd bezig met het werk van besturen
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» De gemeenteraad controleert het college van B&W op de uitvoering van het 
beleid en stelt onderwerpen aan de orde als blijkt dat de uitvoering niet goed 
verloopt of beter kan

Om haar werk ais gemeenteraad te kunnen uitvoeren is het daarom natuurlijk wel nodig 
dat de gemeenteraad op de hoogte gebracht en gehouden wordt over wat er speelt in de 
gemeente. Dit vraagt om interactie tussen de gemeenteraad en het college van B&W en 
vice versa. Zowel de gemeenteraad als ook het college van B&W hebben daarvoor vele 
instrumenten tot hun beschikking. En daarbij is de actieve informatieplicht van het 
college van B&W naar de gemeenteraad er een die van groot belang is.

De leden van het college van B&W heeft voltijdbanen aan de politiek/bestuurlijke 
werkzaamheden van een gemeente.
Voor de gemeenteraadsleden is het veelal een (belangrijke) bijbaan. De gemeenteraad 
is daarom erg afhankelijk van de informatie die door het college van B&W met op dit 
moment notabene 10 wetnouders geleverd worat.

Het is daarom volgens 50PLUS Rotterdam van groot belang dat de gemeenteraad ervan 
op aan kan dat indien er actualiteiten, prioriteiten en activiteiten, incidenten etc etc in de 
gemeente aan de orde zijn dat de gemeenteraad actief door het college van B&W 
worden ingelicht hierover.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kan het college van B&W aangeven hoe dit nieuwe college van B&W 
ons als gemeenteraad passief en actief gaat informeren over actualiteiten, 
incidenten, activiteiten etc. die plaatsvinden in de gemeente?

Antwoord:
Vooropgesteld hechten wij als college van B&W uiteraard aan een goede samenwerking 
met uw raad en daarbij past een goede informatievoorziening passend bij onze 
wederzijdse verantwoordelijkheden. Uw gemeenteraad en ons college hebben sinds de 
dualisering van 2002 ieder eigen bevoegdheden en taken als onderdeel van het 
gemeentebestuur, met de daarbij horende eigenstandige belangenafwegingen en 
besluiten. Zo heeft het college de bij wet geattribueerde bevoegdheden tot het aangaan 
van overeenkomsten of de inrichting en bemensing van het gemeentelijk apparaat. Het 
college is daarmee het dagelijks bestuur van de gemeente - en niet van de 
gemeenteraad.

Het is aan uw raad - als hoogste orgaan - om ons op de uitoefening van deze 
bevoegdheden te controleren. Daarbij stelt de gemeentewet dat wij u hierbij alle 
informatie verschuldigd zijn die u voor uitoefening van uw bevoegdheid nodig heeft. U 
kunt er op rekenen dat wij dit actief (op eigen initiatief) of passief (op uw verzoek) doen 
wanneer de situatie dit vereist of het uw kaaerstellende of budgettaire bevoegdheid 
betreft. In het beleidskader aanbieden geheime en vei trouwelijke informatie 2017 is 
opgenomen dat wij u tijdig, volledig en ten aanzien van alle relevante
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besluitvormingsaspecten informeren. In het openbaar, maar desnoods vertrouwelijk of 
geheim. We vragen daarbij uw ruimte en begrip dat informatie die direct herleidbaar is 
naar individuele burgers een terughoudendheid vraagt en tevens een wettelijke 
beperking (AVG en/of strafrechtelijk) kent bij de informatievoorziening. U zult op dat 
moment op hoofdlijnen geïnformeerd worden met procesmatige “dat-informatie” zodat u 
wel invulling kan geven aan uw kaderstellende taak.

Ons college staat voor een open bestuursstijl en werkt aan optimaal draagvlak in uw 
raad voor het voorgestelde beleid en onze uitvoering daarvan. Daarbij rekenen wij wel op 
de ruimte van uw raad om binnen de gestelde kaders eerst zelf tot oplossingen te komen 
zoals het een eigenstandig bestuur betaamt.

Mocht dit dagelijks bestuur vragen oproepen dan staat het u uiteraard vrij en past het in 
uw controlerende taak om daar schríftelijk of mondeling inlichtingen over op te vragen. 
Daarnaast is het ook altijd mogelijk om via een collegelid (feítelijke) informatie op te 
vragen. Met het toesturen van onze portefeuilleverdeling hebben wij aangegeven welk iid 
van ons college u voor welke onderwerpen kunt aanspreken. Daarbij aangetekend dat 
ons college als geheel het dagelijks bestuur van de gemeente voert en altijd met één 
mond spreekt.

Vraag 2:
Kan het college van B&W aangeven hoe de verantwoordelijkheid voor deze 
passieve en actieve informatieplicht met betrekking tot de nog in te stellen 
commissies onder de leden van het college van B&W gaat verdelen?

Antwoord:
Naast het gestelde in de beantwoording van vraag 1 is het gebruikelijk dat individuele 
portefeuillehouders onder gedeelde verantwoordelijkheid van ons college met de 
raadscommissies communiceren. De Burgemeester is zelf ook een bestuursorgaan van 
de gemeente en kan eigenstandig met de raad of de raadscommissie communiceren om 
te voldoen aan zijn informatieplicht.

Vraag 3:
Kan het college van B&W aangeven wie van de leden van het college van B&W bij 
overlappende portefeuilles primair de verantwoordelijkheid heeft voor deze 
passieve en actieve informatieplicht?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1 en 2.

Vraag 4:
Kan het college van B&W aangeven wanneer gemeenteraad en college van B&W 
na het zomerreces hierover in debat kunnen gaan?

Antwoord:
Het college is altijd bereid om hierover met uw raad in gesprek te gaan, waarbij we - 
zeker op dit onderwerp - de voorkeur geven aan een dialoog boven het debat.
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Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

n Wallenbűfĝ, l.s.

De burgemeester,

B. Wijbenga-van 
Nieuwenhuizen, l.b
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