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Uw kenmerk

Geachte heer Geurts,

Bij brief van 24 jull jl. verzoekt u mij een besluit van 2 juni 2020 van de

gemeenteraad van Horst aan de Maas bij de Kroon voor te dragen voor

vernietiging. Deze beslissing ziet op het wijzigen van het Reglement van Orde

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Horst aan de Maas 2020 (hierna: RvO). Ik wijs uw verzoek af. Hieronder licht ik

dit toe.

Feiten en omstandigheden

Tijdens de vergadering van 2 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Horst aan

de Maas ingestemd met het raadsvoorstel tot het wijzigen van het RvO van de

gemeente Horst aan de Maas. Hiermee is onder andere bepaald dat het

burgerpodium niet langer openstaat voor (burger)raadsleden. Uit de toelichting bij

het besluit volgt dat (burgerjraadsleden gebruik kunnen blijven maken van het

spreekrecht tijdens de voorbereidende raadsvergadering. Bij het hebben van een

persoonlijk belang krachtens artikel 28 Gemeentewet kan het (burger)raadslid
echter geen gebruik maken van zijn spreekrecht tijdens de voorbereidende

vergadering. U bent burgerraadslid namens de SR. Uit uw brief blijkt dat u door

de griffier is gevraagd vanwege deelname aan enkele SP-werkgroepen en
actiegroepen die zich maatschappelijk inzetten, op die onderwerpen geen inbreng
te leveren tijdens de voorbereidende vergadering, omdat er dan sprake zou zijn

van een persoonlijk belang.

Onderbouwing verzoek

U geeft aan dat het een aantasting van uw vrijheid van meningsuiting is als u niet
meer aan het burgerpodium mag deelnemen omdat u burgerraadslid bent. Verder

zou de wijziging van het RvO ook in strijd zijn met artikel 28 Gemeentewet en

artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht. Strijd met deze artikelen blijkt volgens u

uit het feit dat door wijziging van het RvO burgerraadsleden geen gebruik meer
kunnen maken van het burgerpodium en het betreffende burgerraadslid kan ook

binnen de voorbereidende raadsvergadering het woord niet voeren over specifieke

onderwerpen waarbij hij maatschappelijk betrokken is. Verder voert u aan dat het

besluit van de raad tot wijziging van het RvO in strijd is met de beginselen van
behoorlijk bestuur. Ten slotte geeft u aan dat het besluit van de raad in strijd is
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met het algemeen belang, omdat het besluit volgens u een ernstige aantasting
van de positie als burgerraadslid bewerkstelligt en zou het een aanzienlijke

beperking van uw mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappelijk-

politieke ontwikkeling van uw gemeente zijn.

Datum

Kenmerk

2020-0000526286

Toetsingskader

Bij de beoordeling van de vraag of een besluit bij de Kroon meet worden

voorgedragen voor vernietiging, neem Ik het wettelijk kader^ en het Beleidskader

schorsing en vernietiging in acht. Op basis daarvan is in dit geval van beiang of er
sprake is van de gronden waarop vernietiging mogelijk is, namelijk strijd met het

recht en strijd met het algemeen belang. Bij strijd met het recht zijn er juridische
argumenten aan de orde. De beslissing is dan in strijd met hoger recht,
bijvoorbeeld een wet, een verdrag of een aigemeen rechtsbeginsei. Bij strijd met
het algemeen belang gaat het met name om beleidsmatige argumenten. Er dient

dan een belang in het geding te zijn dat uitstijgt boven het beiang dat de
gemeente met de beslissing beoogde te dienen en dat zich tegen de betreffende

beslissing verzet.

Beoordeling

Uit het raadsbesiuit van 2 juni 2020 volgt dat artikel 49 iid 2 van het RvO Horst
aan de Maas betreffende het bijwonen van een voorbereidende vergadering door
inwoners en derden/spreekrecht burgers zo wordt gewijzigd dat het burgerpodium
niet meer openstaat voor ieden van de raad of burgerraadsieden.

Uit het raadsbesiuit volgt dat (burger)raadsleden op grond van artikel 50 RvO

gebruik kunnen blijven maken van het spreekrecht tijdens de voorbereidende

raadsvergadering, in de verondersteliing dat dit piaatsvindt in het kader van het

aigemeen beiang. Uit uw verzoek volgt dat u niet kunt spreken tijdens de

voorbereidende vergadering, omdat u een persooniijk belang zou hebben bij
bepaaide onderwerpen die in de voorbereidende vergadering worden behandeld.

De organieke wetgeving kent geen bepaiingen ten aanzien van burgerraadsieden
en de eisen die aan burgerraadsieden worden gesteld. Ik constateer dat de

bepaling van artikel 49 RvO niet alieen voor raadsieden geldt, maar ook voor

burgerraadsieden. Op basis van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht

en jurisprudentie met betrekking tot het begrip persooniijk belang voor

raadsieden lijkt de invulling van het begrip persooniijk beiang in Horst aan de

Maas een andere uitieg te krijgen, dan volgt uit de Gemeentewet, de Awb en

jurisprudentie. Hieronder zai worden uitgelegd hoe het begrip persooniijk belang
volgens de Gemeentewet, de Awb en jurisprudentie dient te worden uitgelegd.

Het is gelet op het primaat van de gekozen voiksvertegenwoordiger niet passend

dat actieve betrokkenheid bij de behartiging van specifieke pubiieke belangen

(bijvoorbeeid bescherming van het miiieu of voldoende werkgeiegenheid) een
beiemmering opwerpt voor deelname aan besiuitvorming. Die behartiging kan,

naast inbreng in de vergaderingen, plaatsvinden door middel van deeiname aan
actiegroepen of belangengroeperingen. Waar het bij art. 28 Gemeentewet om

' Artikel 132 van de Grondwet in samenhang met hoofdstuk XVII van de Gemeentewet
aismede titel 1.1 en titel 10.2 van de Aigemene wet bestuursrecht.
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Datum

gaat is dat eigen, puur persoonlijke belangen van een raadsiid de beslultvorming Kenmerk
niet oneigenlijk mogen beinvloeden. Een werkgroep van een politleke partij Is 2020-0000526286
bedoeld om standpunten van de eigen vertegenwoordigers voor te bereiden. Die

belangen worden niet gezien als persoonlijk belang, maar als behartiging van het

maatschappelijk belang. Hetzelfde geldt voor actiegroepen die een bepaald doe!

nastreven, zoals de aanleg van een weg of het voorkomen van sluiting van het

zwembad. Nu er sprake is van een maatschappelijk belang als u de belangen

behartigt die volgen uit de SP-werkgroepen of andere actiegroepen die het

algemeen belang behartigen, zijn beperkingen aan uw functioneren als

burgerraadslid niet aan de orde. Zoals 00k volgt uit de toelichting bij het

raadsbesluit zou u tijdens de voorbereidende vergadering daarom op grond van

artikel 50 RvO het woord moeten kunnen voeren, gebruikmakend van inbreng van

deze werkgroepen en actiegroepen. Dit laat uiteraard onverlet dat in een concreet

geval er alsnog sprake kan zijn van een persoonlijk belang op andere gronden

dan enkel het lidmaatschap van de werkgroepen en actiegroepen.

Verder zou in artikel 2:4, tweede lid, Awb kunnen worden gelezen dat de raad

bevoegdheden heeft deelname aan beraadslaging en stemming door een raadsiid

dat een persoonlijk belang bij een besluit heeft te verhinderen. Uit jurisprudentie

van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State volgt dat primair het raadsiid

de afweging maakt of er sprake is van een persoonlijk belang en het raadsiid zich

dient te onthouden van beraadslaging en stemming. De raad kan het betreffende

raadsiid wijzen op een mogelijk persoonlijk belang, maar kan het raadsiid niet

weerhouden om tot beraadslaging en stemming overte gaan. Een bevoegdheid

van de raad om in te grijpen in deelname van raadsleden aan de beslultvorming

of stemmingen wordt niet passend geacht door de ABRvS.^ 3

Concluderend wil dit zeggen dat u als burgerraadslid het woord kunt voeren

tijdens de voorbereidende vergadering als u belangen behartigt die volgen uit de
SP-werkgroepen/actiegroepen en dus conform artikel 50 RvO in het kader van het

algemeen belang plaatsvinden. Gelet op het voorgaande hoeft u zich niet meer te

wenden tot het burgerpodium en kom ik dan 00k niet toe aan een verdere

beoordeling.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wijs ik uw verzoek om het onderhavige besluit bij de

Kroon voor te dragen voor vernietiging, af. Daarbij wijs ik u erop dat tegen deze

afwijzing, gelet op artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak.

^ Uitspraak-Middelburg r.o. 3.5; uitspraak Graft-De Rijp, r.o. 12.6. Zie ook een notitie van toenmalig
minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar aanleiding van de uitspraak-
Winsum, gericht aan de Tweede Kamer. De raad en de voorzitter zouden in voorkomende gevallen, op
het moment dat het op stemming aankomt, niets meer kunnen doen 'behalve waarschuwen dat het te
nemen besluit - als de stemverhouding daartoe aanleiding geeft - wel eens aanvechtbaar zou kunnen
zijn in een bezwaarprocedure of bij de bestuursrechter of in het kader van een spontane vernietiging door
de Kroon.' Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag, 19 mel 2003, Beschouwing naar aanleiding van een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB 2003, 3«Winsum»).
' Zie het wetsvoorstel: Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, nr. 35546. Dit

wetsvoorstel Is ten tijde van dit schrijven aanhangig bij de Tweede Kamer.
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bijiage 2 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep en daarom ook geen

bezwaar open staat.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Hoogachtend,

De minister \ an Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Datum

Kenmerk

2020-0000526286

drs. K.H. onnren
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