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brief nav wrakingsverzoek adviescommissie bezwaarschriften

Geachte heer Mooijekind,

U heeft bij e-mail van 29 juni 2016 een verzoek tot wraking ingediend ten aanzien
van de commissie die op 29 juni 2016 een hoorzitting heeft gehouden waarin u uw
bezwaarschrift van 3 april 2016, met ons kenmerk 2016/166068, hebt kunnen
toelichten. Het verzoek richt zich op de aanwezigheid van de heer C.W. Baars als
s e c r e t a r i s v a n d e c o m m i s s i e .

Omdat de heer Baars als secretaris op de hoorzitting aanwezig was, bent u van
mening dat hij heeft gehandeld in strijd met artikel 19, vierde lid, van de
Verordening op de behandeling van bezwaarechriften. In dit aitikelonderdeel staat
dat de leden en de secretaris van de adviescommissie niet deelnemen aan de

behandeling van een bezwaarschrift indien zij vanwege een bepaald belang niet
objectief kunnen zijn.

U bent van mening dat de heer Baars niet objectief kon zijn met betrekking tot de
behandeling van uw bezwaarschrift om de volgende redenen:

1. Uw bezwaar had betrekking op e-mails die de heer Baars zelf heeft
geselecteerd,

2. Bij verdeeldheid tussen de exteme leden van de commissie heeft de
secretaris een doorslaggevende stem,

3. U heeft eerder bij brief van 20 april 2016 verzocht om de heer Baars niet de
zaak te laten behandelen waarbij hij als "subject" betrokken is geweest.

Wij merken hierover het volgende op.
Aanleiding voor uw bezwaarschrift was het besluit van het college van 22 februari
en 8 maait 2016 dat is genoraen op uw verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) van 3 december 2015.

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem
w w w . h a a r l e m . n l
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In dit verzoek heeft u enerzijds een klacht ingediend over de hear Baars vanwege de
gang van zaken op de hoorzitting van 25 november 2015 en anderzijds een verzoek
ingediend op grond van de Wob.

Uw klacht over de handelwijze van de heer Baars vanwege de gang van zaken op de
hoorzitting van 25 november 2015 is bij brief van 19 januari 2016, nr.
2015/510605, beantwoord. Daarin is aangegeven dat de heer Baars naar eer en
geweten heeft gehandeld.

Uw verzoek op grond van de Wob heeft betrekking op zaken waarbij de heer Baars
als secretaris van de commissie betrokken is geweest. Uw verzoek is in behandeling
genomen door mevrouw C.B. Dohmen van de afdeling Juridische Zaken. Mevrouw
Dohmen heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar alle beschikbare
documenten en zij heeft de beslissing op uw verzoek voorbereid.
In de beslissing van 22 februari en 8 maart 2016 staat onder meer dat alle stukken
aangaande het dossier "Noodbrug Zomervaart" aan u zijn verstrekt en dat de
secretaris van de commissie met betrekking tot dit onderwerp en het onderwerp
"Afsluiten Vijfhuizerstraat" geen andere bemoeienis heeft gehad dan vanuit zijn rol
a l s s e c r e t a r i s v a n d e c o m m i s s i e .

Voorts staat in de beslissing dat voor zover het verzoek betrekking heeft op de
onderwerpen "Handhavingsverzoek noodbrug Zomervaart" en
"Handhavingsverzoek vergunningsvoorwaarden" de secretaris bij deze dossiers niet
betrokken is geweest omdat dit dossiers betreffen over de aanvraag van een
omgevingsvergunning.

In de beslissing staat ook dat ten aanzien van uw verzoek met betrekking tot de
dossiers "Ontbreken verkeersbesluit Vijfhuizerstraat" en "Precario Wob" geen
andere stukken beschikbaar zijn dan de stukken die u reeds had met uitzondering
van mogelijk een document dat alsnog is verstrekt.
Mevrouw Dohmen heeft in verband met de behandeling van uw verzoek bij de heer
Baars alle documenten opgevraagd die hij tot zijn beschikking heeft.
De heer Baars heeft aan mevrouw Dohmen alle documenten toegezonden waarover
hij de beschikking had en waarop uw verzoek betrekking heeft. Daamaast heeft
mevrouw Dohmen op alle door u aangegeven zoektermen in het
postregistratiesysteem van de gemeente gezocht naar documenten en/of e-mails die
mogelijk nog niet aan u waren verstrekt.

Wij hebben geen aanwijzingen of redenen om aan te nemen dat de heer Baars aan
mevrouw Dohmen niet alle stukken heeft verstrekt die hij tot zijn beschikking had.
Mevrouw Dohmen heeft het onderzoek grondig verricht. U heeft haar daarvoor ook
in uw bezwaarschrift een compliment gegeven.

U stelt voorts dat bij verdeeldheid tussen de exteme leden van de commissie de
secretaris een doorslaggevende stem heeft.
Volgens artikel 19, derde lid, van de Verordening op de behandeling van
bezwaarschriften adviseert de adviescommissie bij meerderheid van stemmen.
Uw stelling dat bij verdeeldheid tussen de exteme leden de secretaris een
doorslaggevende stem heeft, is daarom niet juist.
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Tensiotte geeft u aan dat u verzocht heeft om de heer Baars niet de zaak te laten
behandelen waarbij hij als "subject" betrokken is geweest.
U heeft inderdaad in uw aanvullende bezwaarschrift van 20 april 2016 meegedeeld
dat u het niet passend vindt dat de heer Baars als secretaris optreedt in de
bezwaarprocedure. Daarbij heeft u een relatie gelegd met de eerdere klacht die u
over hem hebt ingediend. Zeals hiervoor is weergegeven, was er op basis van de
klacht die u over de heer Baars had ingediend geen aanieiding om aan te nemen dat
de heer Baars in zijn fiinctie van secretaris van de bezwarencommissie niet
voldoende objectief zou kunnen zijn. De heer Baars heeft naar aanieiding van dit
verzoek ook zelf beoordeeld of zijn betrokkenheid bij de zaak van dien aard is dat
hij niet zou kunnen deelnemen aan de behandeling van uw bezwaarschrift omdat hij
niet voldoende objectief zou kunnen zijn. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij
voldoende objectief kan zijn. Omdat het bezwaarschrift voorts betreft de
beoordeling van een besluit dat is gebaseerd op een onderzoek dat een andere
ambtenaar heeft verricht, was de heer Baars van mening dat er voor hem geen reden
was om niet aan beraadslaging over uw bezwaarschrift deel te nemen.
Wij menen dat hij dit standpunt op goede gronden heeft kunnen innemen.

Naar onze mening is voorts ook het volgende van belang.
U bent bij brief van 29 april 2016 uitgenodigd voor een hoorzitting op 25 mei 2016.
De uitnodiging is ondertekend door de heer Baars en bij de samenstelling van de
commissie is hij als secretaris vermeld. U heeft naar aanieiding van deze
uitnodiging geen opmerking gemaakt over de samenstelling van de commissie.
U heeft vervolgens aan de heer Baars verzocht om toezending van de stukken,
hetgeen hij heeft gedaan. Omdat de hoorzitting vanwege omstandigheden die de
commissie betroffen niet kon doorgaan, bent u opnieuw uitgenodigd voor een
hoorzitting op 29 juni 2016. Ook deze uitnodiging is ondertekend door de heer
Baars en hij is bij de samenstelling van de commissie vermeld als secretaris. U heeft
daarover voorafgaand aan de hoorzitting geen opmerking gemaakt. Pas op de
hoorzitting heeft u naar voren gebracht dat de heer Baars vooringenomen zou zijn.

Dit alles laat onverlet dat wij begrip hebben voor uw standpunt. Om elke schijn van
belangenverstrengeling te vermijden was het in deze situatie ook een optie geweest
om de heer Baars te vervangen door een andere secretaris . De adviescommissie
heeft echter besloten dat dit niet nodig was en ook die keuze valt gezien de
bovenliggende feiten te billijken. Wij zullen met de adviescommissie in overleg
treden om te bezien hoe we in de toekomst met soortgelijke gevallen zullen
o m g a a n .

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

M r . R . B r a e k e n
Teamcoordinator rechtsbescherming, afdeling juridische zaken


