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Schriftelijke vragen  
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie      :    Behoorlijk Bestuur Bergen 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 26 augustus 2019 
Onderwerp Het niet door het College doen toekomen (achterhouden) van aan 

de ”Gemeenteraad” van Bergen gerichte aanbiedingsbrieven met 
bijbehorende jaarverslagen over 2015 t/m 2018 van de 
“Commissie van advies bezwaarschriften Bergen” 

Toelichting Ingevolge de “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente 
Bergen 2018” en daaraan voorafgaande Verordening dient na 
afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag van deze Commissie te 
worden aangeboden aan de drie bestuursorganen van de 
gemeente Bergen te weten “burgemeester”, “College” en 
“Gemeenteraad”. Deze jaarverslagen over de jaren 2015 t/m 2018 
zijn echter zover dezerzijds inzichtelijk wel bij de gemeente 
Bergen/BUCH ontvangen maar nooit als ontvangen post 
geregistreerd. Waarbij na verder onderzoek het volgende wordt 
geconstateerd: 

A. Bij het bestuursorgaan “burgemeester” zijn deze 
jaarverslagen 2015 t/m 2018 toch op enige manier “ter 
tafel” gekomen en gezamenlijk door de burgemeester met 
de twee voorzitters van die Commissie op inhoud 
doorgenomen;  

B. Het bestuursorgaan “College” deze jaarverslagen t/m 2017 
met aanbiedingsbrieven nooit van de burgemeester of 
anderszins heeft ontvangen. Of wel heeft ontvangen en 
voorbij is gegaan daarop zelf als bestuursorgaan “College” 
een beslissing te nemen; 

C. Het bestuursorgaan “College” t.b.v. het bestuursorgaan 
“gemeenteraad” deze jaarverslagen over 2015 t/m 2018 
nooit heeft aangeboden. 

Waardoor gedurende vier achtereenvolgende jaren bewust door 
het College (waaronder de burgemeester als voorzitter daarvan) 
voorbij wordt gegaan aan wetgeving deze aan de Gemeenteraad 
van Bergen gerichte jaarverslagen op de lijst ingekomen stukken 
van de Gemeenteraad te doen plaatsen. Verplicht ingevolge 
“Reglement van Orde van de gemeenteraad”, alsmede ingevolge 
de “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Bergen 
2018” en daaraan voorafgaande Verordening.  
Bewust voorbijgaan door het College in de zin van de in de 
Algemene wet bestuursrecht genoemde algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, onderdeel “fair play”. Dit recht voor inwoners 
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wordt door het College met handen en voeten getreden omdat de 
inwoners van de gemeente Bergen er op moeten kunnen 
vertrouwen dat stukken die aan het bestuursorgaan 
“Gemeenteraad” zijn gericht daar ook daadwerkelijk terecht 
komen. Hetgeen dus niet het geval is.  
Mogelijk om reden dat in deze jaarverslagen door de Commissie 
bezwaarschriften melding wordt gemaakt van in de hoorzittingen 
geconstateerde terughoudendheid van namens het College 
“gemandateerde” ambtenaren informatie te verstrekken; het niet 
(tijdig) aanleveren van verweerschriften; het niet volledig 
aanleveren van procesdossiers; matig/onvoldoende 
geformuleerde beschikkingen van het College, etc. Waar het 
College als bestuursorgaan van de gemeente Bergen voor die 
gesignaleerde tekortkomingen zelf politiek verantwoordelijk voor 
is.  
Aan het voorbijgaan van wetgeving door het College over onder 
meer dit onderwerp heb ik als fractievoorzitter van Behoorlijk 
Bestuur Bergen bij brief van 9 augustus 2019 melding bij de 
Commissaris van de Koning van N.H. gemaakt, met verzoek tegen 
bepaald bestuurlijk handelen - of nalaten te handelen- 
(Rijks)maatregelen te nemen. 
N.a.v. een publicatie in het NHD over deze brief heeft wethouder 
Valkering uit eigen beweging mij 12 augustus 2019 gebeld met 
mededeling dat de aanbiedingsbrief 7 februari 2019 van de 
Commissie met daarbij behorende jaarverslag 2018 wel via “ 
Nieuwsbrief van het College” eind juni 2019 aan de gemeenteraad 
is aangeboden. Met zijn interpretatie dat dat als voldoende kan 
worden beschouwd. Na dit te hebben aangehoord is hem door mij 
meegedeeld dat “Nieuwsbrief van het College” alleen gericht is 
aan individuele raadsleden waar derden geen kennis van kunnen 
nemen. En bovendien “Nieuwsbrief van het College met 
mededelingen aan individuele raadsleden” totaal niet gelijk is te 
stellen met het in de Gemeentewet genoemde bestuursorgaan 
“Gemeenteraad”. Waardoor voorbij wordt gegaan aan de 
wettelijke verplichtingen ingevolge Algemene Wet Bestuursrecht 
(zie bovenvermeld), de Gemeentewet, het Reglement van Orde 
voor de gemeenteraad en de “Verordening commissie 
bezwaarschriften Bergen“ Waarbij na plaatsing van aan de 
gemeenteraad gerichte stukken op de betreffende” lijst in 
gekomen stukken” inwoners en anderen deze kunnen inzien. 
Bovendien bleef wethouder Valkering op mijn vraag of de 
jaarverslagen 2015 t/m 2017 überhaupt wel in het College aan de 
orde zijn gesteld en - daarna ook nog via “Nieuwsbrief van het 
College” aan de individuele raadsleden kenbaar zijn gemaakt- het 
antwoord schuldig. 

Vragen 1. Waarom zijn deze aanbiedingsbrieven en daarbij 
behorende jaarverslagen over 2015 t/m 2018 van de 
“Commissie bezwaarschriften Bergen” voor zover 
inzichtelijk niet als ingekomen post geregistreerd bij de 
gemeente Bergen/BUCH? En nooit door het College ten 
behoeve van de “Gemeenteraad ” ingevolge verplichte 
wetgeving (conform bovenvermelde uitgebreide toelichting)  
geagendeerd t.b.v. de lijst ingekomen stukken?  

2. In de aanbiedingsbrief van de Commissie van 1 februari 
2018 behorende bij het jaarverslag 2017 staat vermeld dat 
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de jaarverslagen 2015/2016 op 22 december 2016 zijn 
doorgenomen door de twee voorzitters van de “Commissie 
bezwaarschriften Bergen” samen met de burgemeester. 
Waarbij met de burgemeester is afgesproken dat het zinvol 
is om eens per jaar een dergelijk gesprek te voeren waarbij 
de uitgevoerde werkzaamheden en aanbevelingen worden 
doorgenomen. Ingevolge de Verordening dient een 
jaarverslag van die Commissie (en juist deze Commissie 
die let op formaliteiten/wetgeving) eerst pas aan de 
bestuursorganen van gemeente Bergen te worden 
aangeboden na afloop van het betreffende kalenderjaar. 
Was eventueel sprake van een concept-jaarverslag 2016 
dat gezamenlijk door de twee voorzitters met de 
burgemeester al op 22 december 2016 werd 
doorgenomen? Of was eventueel sprake van een 
gecombineerd jaarverslag 2015/2016 dat op 22 december 
2016 werd doorgenomen? Is dat inzichtelijk te krijgen? 

3. Gaat u deze aanbiedingsbrieven en jaarverslagen over 
2015 t/m 2018 alsnog agenderen voor het bestuursorgaan 
“Gemeenteraad” t.b.v. de lijst ingekomen stukken? 

Naam en ondertekening 
 
 
 

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen 
Koos Bruin 
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