
 

Brief aan het College van B&W 
Inzake: Controlerende taak uitvoering amendement H2O feb. 2016 
 
In de raadsvergadering van 23 januari j.l. hebben D66/GrLi en PvdA een motie ingediend die 
vroeg om inzage in het heronderhandelingsdossier H2O bv. Die heronderhandelingen vloeiden 
voort uit het raadsbreed aangenomen amendement van februari 2016, dat het College een 
duidelijke opdracht meegaf. Een jaar na dato en na een zeer ruime overschrijding van de 
afgesproken termijn is substantiële informatie vanuit het College over dit 
heronderhandelingsproces achterwege gebleven en kan de gemeenteraad haar controlerende 
taak niet uitvoeren. Desalniettemin was er onvoldoende steun voor de motie in de raad.  
Het recht én de plicht van de gemeenteraad om het College te controleren delft het onderspit 
tegen een bij de coalitie gevoelde behoefte om nieuws vanuit het H2O-dossier stil te houden. 
Dat is dus de meerderheid en het is uiteraard het recht dat iedere fractie heeft. Daar willen 
ondergetekenden niets aan afdoen. 
 
Dit neemt echter niet weg dat D66/GroenLinks/PvdA als oppositiepartijen recht hebben op de 
informatie, die nodig is om hun controlerende taak uit te voeren. Het verzoek in de motie is 
vanuit de actieve informatieplicht van College naar deze fracties nog steeds legitiem.  
De fracties hebben besloten vooralsnog geen WOB-procedure met betrekking tot het alsnog 
kunnen inzien van het onderhandelingsdossier te starten.  
 
Aanvankelijk was dat nadrukkelijk wel het voornemen van D66/GrLi en PvdA en is dit volgens 
insiders met het oog op die actieve informatieplicht ook een kansrijke procedure. In eerste 
instantie echter doen beide fracties bij deze het verzoek om te kunnen beschikken over alle 
overlegdata en tevens over de agenda ten behoeve van die overleggen, vanaf het moment dat 
het amendement van februari 2016 is aangenomen tot en met nu. Daarnaast zouden beide 
partijen graag beschikken over de data van de al geplande vergaderingen en mogelijk reeds 
bekende agendapunten voor de rest van dit jaar voor zover die al beschikbaar zijn. 
 
Nogmaals: dit alles dient alleen het doel om over afdoende informatie te kunnen beschikken om 
te kunnen controleren of en hoe het College uitvoering geeft aan een raadsbreed uitgesproken 
onderhandelingsopdracht. Op enig moment tijdens het onderhandelingsproces kan de 
noodzaak aanwezig zijn om de informatiekring klein te houden. Als dit echter een vol jaar duurt 
zonder adequate terugkoppeling  aan de gemeenteraad cq. raadsfracties dan is het in onze 
ogen in deze brief verwoord verzoek alleszins gerechtvaardigd.  
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