Gemeente Amersfoort
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN
Reglement van orde van de raad (artikel 43)
Docs.nr 5954385
Nr. 2019 – 013
Vragen van raadslid Van Wegen (BPA), over “juiste Juridische vastlegging van de Amersfoortse
College Vergaderingen ”,
conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 30-01-2019.
ANTWOORD van het college dd. 19-02-2019.
TOELICHTING door fractie van de BPA
De Gemeentewet artikelen 52 en 55 ( en anderen ) v.w.b. de College vergaderingen zijn wat de BPA erg
duidelijk:
Artikel 52 Het college stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast,
dat aan de raad wordt toegezonden.
Artikel 54
1. De vergaderingen van het college worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het college niet anders
heeft bepaald.
2. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de openbaarheid van de
vergaderingen van het college.

VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE
Vraag 1
Is het College, op de hoogte van de Gemeentewet artikelen 52 en 55 ( en anderen artikelen) v.w.b. de juiste
juridische vastlegging enz. van de College vergaderingen?
Antwoord 1
Ja, het College is daarvan op de hoogte.
Vraag 2
Zo ja, is het College bereidt om aan de BPA - en de gehele gemeenteraad, het hoogste controlerende Orgaan in
Amersfoort - haar Reglement van Orde voor haar College vergaderingen, ter beschikbaar te stellen?
Antwoord 2
Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en
wethouders is in juli 2013 vastgesteld en nog steeds van kracht. Dit is een openbaar document en voor
iedereen beschikbaar.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amersfoort/CVDR301411.html
Vraag 3
Zo nee waarom niet?
Antwoord 3
Niet van toepassing
Vraag 4
Zo ja, sinds wanneer bestaat het Reglement van Orde voor haar College vergaderingen?
Antwoord vraag 4
Het meest recente reglement van orde stamt uit 2013. Het eerste traceerbare reglement van orde stamt uit
1934.
Vraag 5
Of bestaat dit, juridisch wettelijk verplicht, Reglement van Orde voor haar College vergaderingen niet in
Amersfoort?
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Antwoord vraag 5
Zie vraag 1
Vraag 6
De BPA heeft begrepen dat er van de College overleggen, van de laatste 10/15/ 20 jaar, geen Verslagen meer
worden gemaakt. Is dat juist volgens het College?
Antwoord 6
Dit is niet correct.
Vraag 7
Zo ja, waarom?
Antwoord vraag 7
Niet van toepassing
Vraag 8
Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 8
Anders dan de vragensteller veronderstelt, worden er wel verslagen gemaakt. Het verslag omvat conform
artikel 11 2e lid van het reglement van orde ten minste de volgende elementen:
1.de namen van de aanwezige en afwezig leden
2.de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging
3.een formulering van de door het college genomen besluiten, zijnde de besluitenlijst
De verslagen zijn niet openbaar maar geheim. In het reglement van orde uit 2013 staat het volgende met
betrekking tot geheimhouding: “Voor de geheime agenda en het verslag en de besluitenlijst over het geheime
gedeelte geldt dat altijd geheimhouding ex artikel 55 Gemeentewet is opgelegd, tenzij anders wordt
besloten.”
Uit het verslag wordt de besluitenlijst opgesteld. Het college maakt de genomen besluiten openbaar op de
website van de gemeente Amersfoort. De regel is dat deze besluiten de dag na de collegevergadering openbaar
worden gemaakt. De besluiten waarop geheimhouding is opgelegd worden – uiteraard – niet openbaar gemaakt.
De besluitenlijst wordt in de volgende vergadering vastgesteld.
Bij besluitvorming en geheimhouding wordt gehandeld conform de Gemeentewet (art. 54, 55 en 60), de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) en het ‘Reglement van orde 2013 voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders’ (art. 9 en 11). Besluiten die ons college
neemt, zijn in principe openbaar, tenzij daarop op grond van Gemeentewet, gelezen in samenhang met de
Wob, dan wel een bijzondere wettelijke regeling, geheimhouding rust.
Wanneer geheime besluiten van direct belang worden geacht voor de controlerende rol van de raad (of
raadsleden) worden deze onder geheimhouding ter inzage gelegd.
Vraag 9
Als er geen Verslagen worden gemaakt van de College overleggen, is de Conclusie van de BPA dan juist, dat
geen enkele Rechtspersoon later terug kan komen, op die eerdere Besluiten in het College ( in eerdere College
vergaderingen ) c.q. een Beroep op deze College besluiten kan gaan doen!
Antwoord 9
De conclusie is niet juist. Zie verder antwoord 8.
Vraag 10
Is de conclusie van de BPA volgens het College juist, dat indien er geen schriftelijke Verslaglegging van de
College overleggen van de laatste 5/10/15/20 jaren plaats vindt, de ambtelijke staf alle vrijheid (in onze
eigen woorden ) heeft in de latere Uitvoering van de College besluiten, of te wel "geheel de vrije hand" heeft ?
Antwoord 10
Zie vraag 8.
Vraag 11
Zo nee, wie bewaakt dan deze Uitvoering van de College besluiten in de praktijk, en voert daarbij ook de
juiste juridische Controle uit?
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Antwoord 11
Het College is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten. De raad is volgens de gemeentewet
het hoogste controlerende orgaan.
Inlichtingen:
Afd. BSV, E. Brink, mail: e.brink@amersfoort.nl, tel 033-469 4590
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