
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Aan het college van burgemeester en  

       wethouders van de gemeente Oudewater, 

       door tussenkomst van de raadsgriffier van  

       Oudewater. 

 

Oudewater, 13 mei 2020 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van art. 33 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad van de gemeente Oudewater 2018 (RvO), doe ik u het volgende verzoek toekomen. 

 

In het onlangs gehouden forum Ruimte en de laatste raadsvergadering is het raadsvoorstel 

“stedenbouwkundige visie Westerwal” behandeld. Bij de behandeling is in beide bijeenkomsten 

door onze fractie gevraagd om financiële stukken bij dat onderwerp te verstrekken. Door het 

college, bij monde van de betrokken portefeuillehouder, is aangegeven dat er een exploitatie-opzet, 

een beoordeling van het bureau PAS van die exploitatie-opzet en een second opinion van een 

gemeentelijk planeconomoom beschikbaar zijn. Tot twee maal toe is deze inzage door u geweigerd, 

in de raad zelfs nadat het college in een schorsing over dit onderwerp hierover overleg heeft gehad. 

U achtte het niet nodig, overbodig en zelfs niet wenselijk dat de raad over deze stukken zou 

beschikken. 

 

Onze fractie vindt het noodzakelijk voor het uitvoeren van haar taken te beschikken over deze 

stukken. Ik verzoek u dan ook nogmaals deze te verstrekken. Ik wijs u hierbij op het bepaalde in 

artikel 169, lid 3, van de Gemeentewet1. Dit verzoek om inlichtingen, als bedoeld in art. 33 van het 

RvO, wordt dan ook gedaan op basis van dat artikel uit de Gemeentewet. Gezien de bekendheid en 

de recente bespreking van dit onderwerp wijs ik ook op lid 3 van art. 33 RvO: de inlichtingen 

worden zo spoedig mogelijk verschaft. Het hanteren van de 30 dagen termijn die dat artikellid ook 

noemt, lijkt mij in dit geval niet getuigen van het serieus omgaan met dit verzoek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van het CDA, 

 

Dick Stapel  

 

i.a.a. de gemeenteraad 

 
1"Zij (het college en elk van zijn leden afzonderlijk-St) geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde 

inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang". 

 

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 


