
Haarlem, 11 september 2016


Betreft: uw brief met kenmerk 2016378839


Geachte heer [naam teamleider Juridische Zaken],


Met verbijstering heb ik kennis genomen van uw brief d.d. 6 september 2016. Ik kan niet 
anders concluderen dan dat u mijn woorden verdraait en een fictieve werkelijkheid creëert 
die niet overeenkomt met de feiten.


In uw brief verwijst u allereerst naar de afhandeling van de klacht die ik eerder tegen de 
heer [naam ambtenaar] als secretaris van de adviescommissie heb ingediend. Dat 
verbaast mij. 


Ik heb de adviescommissie willen wraken omdat de feitelijk uitvoerder van het Wob-
verzoek (degenen die de documenten heeft verzameld) dezelfde is als degene die over 
dat Wob-verzoek (in de bezwaarprocedure) moest oordelen. In dit geval is dat de heer 
[naam ambtenaar].


Ik schets u de volgorde der zaken:


1 - Op 25 november 2015 blijkt tijdens een hoorzitting van de adviescommissie dat de 
heer [naam ambtenaar] een voor mij nadelige rechterlijke uitspraak heeft gedeeld met de 
verwerende ambtenaar. 

2- De heer [naam ambtenaar] heeft op eigen initiatief het document alleen gedeeld met de 
verwerende ambtenaar en niet met mij. 

3 - Naar aanleiding daarvan heb ik een Wob-verzoek en een integriteitsklacht ingediend 
tegen de heer [naam ambtenaar]. 

4- Tijdens de behandeling van dát Wob-verzoek (in de bezwaarprocedure) kwam aan de 
orde dat de heer [naam ambtenaar] degene was die het Wob-verzoek feitelijk had 
uitgevoerd. Hij had zelf de Wob-documenten geselecteerd uit zijn eigen mailbox. 

5 - Ondertussen moest de heer [naam ambtenaar] als lid van de adviescommissie ook 
gaan oordelen over het werk wat hij als documenten-selecteur had uitgevoerd. De heer 
[naam ambtenaar] werd de slager die zijn eigen vlees keurt. 

6 - Pas nadat bleek dat de heer [naam ambtenaar] zich niet van zijn taak wilde verschonen 
en de overige commissieleden zich achter hem schaarden heb ik mondeling en ter zitting 
een wrakingsverzoek ingediend. Toevalligerwijs was daar een raadslid bij aanwezig. 

7 - Uit uw brief van 6 september leid ik af dat u geen reden ziet om de wraking die ik 
achteraf nogmaals per e-mail heb verzocht, gegrond te verklaren. 

//


Aangezien ú de klachtprocedure tegen de heer [naam ambtenaar] erbij heeft gehaald, 
dwingt u mij te reageren. Ik benadruk een andermaal dat de klachtprocedure geheel los 
staat van mijn motivatie om de adviescommissie te wraken.




In uw brief verwijst u naar het gemeentelijk oordeel in de klachtprocedure. Het oordeel 
luidt dat ‘de heer [naam ambtenaar] naar en en geweten heeft gehandeld’. Met dit 
nietszeggende oordeel lijkt u de conclusie te onderschrijven dat er niets mis is gegaan.


De klachtencoördinator stelt dat het binnen de bevoegdheden van de secretaris past om 
alle informatie in te winnen en te delen.


De klachtencoördinator slaat de plank volledig mis door ‘het innen van informatie’ gelijk te 
stellen aan ‘het delen’ of ‘doorspelen van informatie’. 


In deze kwestie (die aanleiding gaf tot een integriteitsklacht) heeft secretaris [naam 
ambtenaar] zijn onafhankelijkheid verloren. Ik vergelijk deze situatie met die van een 
griffier die op eigen initiatief een rechterlijk uitspraak deelt met de verwerende partij 
(zonder de bezwaarmaker daarbij te betrekken).


Schokkend is dat uw collega, de klachtencoördinator, haar oordeel niet laat afhangen van 
het delen van informatie, maar of de gedeelde informatie nuttig was voor de verwerende 
ambtenaar. 


In tegenstelling tot Juridische Zaken en de klachtencoördinator vind ik het absurd dat de 
ingewonnen informatie is doorgespeeld naar de verwerend ambtenaar. Zulks heeft iets 
weg van ‘onder één hoedje spelen’. 


Ik benadruk daarbij dat het voor mij niet uitmaakt of de secretaris informatie met alle 
partijen deelt. Een secretaris van een adviescommissie dient zich niet te mengen in de 
inhoudelijke strijd tussen gemeente en burger. Een secretaris levert hooguit een bijdrage 
aan de discussie binnen de adviescommissie (en wat mij betreft zonder stemrecht). 




De weinig onafhankelijke houding van de heer [naam ambtenaar] waren voor mij 
aanleiding om een Wob-verzoek in te dienen. Ik heb onder andere gevraagd naar 
correspondentie tussen de heer [naam ambtenaar] en verwerende collega’s. 


Uit deze Wob-documenten is gebleken dat de heer [naam ambtenaar] de concept-
adviezen van de bezwaarcommissie naar de verwerende ambtenaren doorstuurt en hen 
vraagt om een reactie. 


Dat getuigt niet van onafhankelijkheid. Om maar te zwijgen over de rechtspositie van de 
bezwaarmaker. Door kennis te nemen van de concept-adviezen kunnen verwerende 
ambtenaren een aanvullend advies naar b&w sturen, terwijl de burger die mogelijkheid 
niet heeft. 


//


Ook benadrukt u in uw brief dat de heer [naam ambtenaar] zichzelf naar eigen 
oordeel geschikt heeft bevonden om te oordelen over een zaak waarbij hij betrokken was 
als uitvoerder van het werk én als bezwaarschriftensecretaris. U schrijft: “Hij is tot de 
conclusie gekomen dat hij voldoende objectief kan zijn." 


U schijnt het oordeel van uw collega over zichzelf zwaarder te wegen dan mijn 
inhoudelijke argumenten. Het komt nogal arrogant over dat u zelfs geen boodschap heeft 
aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling.


// 


In uw brief stelt u een aantal zaken die betrekking hebben op mijn Wob-verzoek. U 
hanteert daarbij het uitgangspunt of de secretaris ‘andere bemoeienis heeft gehad dan 
vanuit zijn rol als secretaris van de commissie.’


Ik wijs u erop dat bij de beoordeling van een Wob-verzoek het erom gaat of een 
ambtenaar bepaalde documenten onder zich heeft of beheert. Het is niet relevant of hij 
daar ‘bemoeienis’ mee heeft gehad.


Dat er geen Wob-documenten zouden worden verstrekt omdat daarbij geen bemoeienis 
van de heer [naam ambtenaar] zou zijn geweest, is derhalve een verkeerde Wob-
weigergrond. Ik vertrouw erop dat de bestuursrechter u daar te zijner tijd op zal wijzen.


// 




U heeft 'geen aanwijzingen of redenen' om aan te nemen dat de heer [naam ambtenaar] 
niet alle stukken aan mevrouw Dohmen heeft verstrekt. Wij zullen dat nooit zullen weten, 
want noch u noch ik kunnen in de mailbox van de heer [naam ambtenaar] kijken.


Uw afdeling heeft namelijk nagelaten gebruik te maken van de regeling om een derde 
partij -bijvoorbeeld de security officer - toegang te verlenen tot de mailbox van de heer 
[naam ambtenaar]. Uw afdeling heeft er bewust voor gekozen om de heer [naam 
ambtenaar] zelf te laten uitzoeken welke documenten (uit zijn mailbox) in aanmerking 
kwamen voor mijn Wob-verzoek. 


U heeft er niets aan gedaan om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Ik 
merk dit aan als zeer onprofessioneel handelen van uw afdeling. Temeer omdat de heer 
[naam ambtenaar] ook tot uw afdeling behoort. Als geen ander zou uw afdeling zich 
moeten realiseren wat wel en niet mag in dit soort kwesties.


Overigens is dit niet mijn allergrootste bezwaar. De kern van mijn betoog is dat u de heer 
[naam ambtenaar] als lid van de adviescommissie heeft laten oordelen over zijn eigen 
werk. En dat terwijl ik u ruim van tevoren heb gemeld dat zulks niet wenselijk is. 


// 


Dat u vervolgens mijn compliment aan mevrouw Dohmen uit z’n context rukt; daarvoor 
moet u zich schamen. Als u mijn brief -voorzien van compliment- goed citeert, komt men 
tot andere conclusie dan de uwe.


Zo heb ik mevrouw Dohmen gecomplimenteerd voor haar transparantie. Per abuis heeft 
zij een brief die aan mij gericht was, eerst naar de rechtbank gestuurd. Zij had dit kunnen 
verzwijgen, maar koos ervoor om mij dat te melden. Dat vond ik een compliment waard.


Ik heb haar ook gecomplimenteerd voor de overzichtelijk weergave van de 
documentenlijst. Het ging daarbij om de wijze waarop zij een en ander visueel had 
vormgegeven. Op geen enkele wijze heb ik haar gecomplimenteerd over de compleetheid 
der documenten. U zult inmiddels begrijpen waarom ik heel spaarzaam ben (geworden) 
met dat soort complimenten.


// 


Ten aanzien van uw mededeling dat de secretaris van de adviescommissie geen 
doorslaggevende stem heeft binnen de adviescommissie (als de twee externe leden van 
de adviescommissie verdeeld zijn), verzoek ik een extra toelichting. Ik kan uw redenatie 
niet volgen.  




// 


Tot slot mijn verzoek om de heer [naam ambtenaar] niet de zaak te laten behandelen 
waarbij hij subject is. Uw reactie hierop tart mijn incasseringsvermogen.


Ik heb in mijn (aanvullende) bezwaarschrift -ruim twee maanden voor de hoorzitting- mijn 
zorgen geuit over het feit dat de heer [naam ambtenaar] deze zaak behandelde; de zaak 
waarbij hij betrokken was.


In uw brief lijkt u mij de les te willen lezen dat ik te weinig bezwaar heb gemaakt bij de 
gemeente om de heer [naam ambtenaar] van de zaak af te halen.


Ik wijs u er andermaal op dat ik al op 22 april 2016 een opmerking heb gemaakt over 
deelname van de heer [naam ambtenaar] aan deze bezwaarprocedure. 


Ook benadruk ik dat pas op 29 juni 2016, de dag van de hoorzitting, blijkt dat de heer 
[naam ambtenaar] daadwerkelijk de secretaris is én zich bovendien niet wil verschonen 
van zijn taak. Ook blijkt dan pas dat hij degenen is die zelf de Wob-document (uit zijn 
mailbox) heeft geselecteerd.


Tot slot wijs ik u erop dat ik geen gemeentelijke voorschriften heb kunnen vinden waarin 
staat beschreven hoe je een adviescommissie wel moet wraken. 


Bijgaand stuur ik u Gemeenteblad Nr 5668 (Instelling adviescommissies voor 
bezwaarschriften) en Gemeenteblad Nr 122841 (Reglement van orde voor de 
Adviescommissie voor bezwaarschriften). Ik wijs u daarbij op artikel 19.4 (Gemeenteblad 
5668) en artikel 2 (Gemeenteblad Nr 122841) inzake vooringenomenheid. 


Als u na het lezen van deze artikelen werkelijk meent dat niet de secretaris, maar ik er te 
weinig aan heb gedaan om deze zaak tot een goed eind te brengen, dan twijfel ik sterk of 
u als 'teamcoördinator rechtsbescherming' de weelde van onze rechtstaat aan kan. 


Alvorens u met een passende reactie komt, verzoek ik deze e-mail te delen met het hoofd 
van de afdeling Juridische Zaken alsmede de nieuwe burgemeester in zijn functie als 
beschermheer van ‘een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften’ (art 170 1.d. 
gemeentewet). 


Ralph Mooijekind


