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Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2020 nummer 009 van
raadslid Van Waveren (CDA) van 14 januari 2020 over Toezicht op gemeenschappelijke regelingen, in
het bijzonder de BghU.

De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.
Vraag 1
Beschikt het college over alle vergaderstukken van de BghU van de afgelopen jaren, waaronder de
accountantsrapportage over 2018? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 1

Wij beschikken over alle vergaderstukken van de BghU zoals die ook bij de agenda staan vermeld.
Vraag 2
Is het college het met de CDA-fractie eens dat de raad inzage heeft in alle stukken die onder het
college ressorteren, tenzij daar aanwijsbare wettelijke gronden voor zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2

Ja. De vergaderstukken worden actief via de website van de BghU bekend gemaakt, tenzij het karakter
van de inhoud niet geschikt is voor openbaarmaking.
Vraag 3
Waarom stuurt het college raadsleden voor informatie naar de BghU, in plaats van zelf stukken ter
inzage beschikbaar te stellen?
Antwoord 3

De BghU is een verbonden partij. Het bestuur van de BghU heeft besloten om het accountantsrapport
alleen ter inzage te leggen en wij hebben dit besluit gevolgd.
Vraag 4
Is het college het met de CDA-fractie eens dat – uitzonderlijke gevallen daargelaten - het niet meer
van deze tijd is om op deze wijze stukken aan te bieden door ze fysiek ter inzage te leggen op
afspraak? Zo ja, waarom?
Antwoord 4

Ja. Wij delen het standpunt dat het openbaar maken van stukken door ons het beste langs digitale weg
kan gebeuren. In uitzonderingsgevallen, waar bijvoorbeeld ook het accountantsrapport onder valt,
heeft het bestuur van de BghU gekozen om de stukken fysieke ter inzage te leggen. De

portefeuillehouder zal in de bestuursvergadering inbrengen dat de huidige keuze om bepaalde stukken
fysieke ter inzage te leggen, niet voldoet aan onze verwachtingen.
Vraag 5
Is het college bekend met artikel 15, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling BghU (“de
vergaderingen van het bestuur zijn openbaar”)?
Antwoord 5

Ja.

Vraag 6
Is het college bekend met artikel 16, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling BghU (“In een besloten
vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen, ter zake van de
begroting, de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.”)?
Antwoord 6

Ja.

Vraag 7
Is het college bekend met artikel 7, lid 2, van de gemeenschappelijke regeling BghU (“Tegelijkertijd met
de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De
agenda en de daarbij behorende voorstellen worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de
openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.”)?
Antwoord 7

Ja.

Vraag 8
Is het college bekend met de internetpagina https://bghu.nl/vergaderingen-bestuur?
Is het college het met de CDA-fractie eens dat de informatie op deze site niet voldoet voldoet aan de
vereisten zoals beschreven onder vraag 7? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 8

Ja, wij zijn bekend met de in de vraag genoemde internetpagina. De site voldoet aan de vereisten voor
zover het gaat om de dag, plaats en het tijdstip van de vergadering van het bestuur. Ook de agenda en
de daarbij behorende openbare voorstellen zijn bijgevoegd. De stukken liggen voorafgaand aan elke
bestuursvergadering op het secretariaat van de BghU ter inzage. Wat ons inziens beter moet, is dat ook
aangegeven wordt op welke wijze de stukken ter inzake liggen. De BghU heeft toegezegd om vanaf de
volgende vergadering tevens aan te geven op welke wijze de stukken ter inzage liggen.
Vraag 9
Is afgelopen jaar op een andere wijze voldaan aan de vereisten onder artikel 7, lid 2? Zo ja, hoe? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord 9

Zoals bij vraag 8 is aangegeven, liggen de vergaderstukken ter inzage bij het secretariaat van de BghU.
Tot op heden is er door niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze in te zien. De leden van
het bestuur krijgen deze stukken voorafgaand op de vergadering toegestuurd.
Vraag 10
Is het college bereid er zorg voor te dragen dat de BghU in het vervolg uitvoering geeft aan artikel 7,
lid 2, door publicatie van de vergaderstukken op https://bghu.nl/vergaderingen-bestuur?
Antwoord 10

Ja. Op de website van de BghU wordt de agenda en de stukken bij de agendapunten gepubliceerd.
Daarnaast zal op de website nog extra onder de aandacht gebracht worden dat de stukken op een
centrale plaats, goed zichtbaar, ter inzage liggen. Overigens geeft de BghU aan dat per abuis de
stukken van de vergadering van 31 oktober 2019 niet tijdig op de website gepubliceerd. Dat is
inmiddels hersteld.

Vraag 11
Indien het bestuur van de BghU daar niet toe bereid is kan het college dan aangeven welke

bestuursleden daartegen waren en zelf de ontvangen stukken via het vergadersysteem van de raad,
iBabs, voor de raad beschikbaar maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 11

Zie vraag 10.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Schriftelijke vragen – toezicht op gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder de BghU
Van Waveren (CDA)
Op 12 september 2019 sprak de commissie M&S met wethouder Klein over de ontwerpbegroting en
meerjarenraming van de Bghu. De heer Roodenburg (D66) vroeg de wethouder toen om toezending
van de accountantsrapportage.
Op 13 december stuurde wethouder Klein een brief aan de raad waarin zij meldde dat het bestuur
van de BghU had besloten om het rapport tot eind januari voor de gemeenteraad ter inzage te
leggen op het kantoor van de BghU en dat daar gedurende 4 uur per week, telefonisch, een afspraak
voor gemaakt kan worden.
De CDA-fractie is blij dat de BghU in de praktijk bereikbaarder bleek en dat uit het inzien van de
accountantsrapportage geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen.
Toch vinden de fracties de gang van zaken bijzonder. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het
college:
1. Beschikt het college over alle vergaderstukken van de BghU van de afgelopen jaren,
waaronder de accountantsrapportage over 2018? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college het met de CDA-fractie eens dat de raad inzage heeft in alle stukken die onder
het college ressorteren, tenzij daar aanwijsbare wettelijke gronden voor zijn? Zo nee,
waarom niet?
3. Waarom stuurt het college raadsleden voor informatie naar de BghU, in plaats van zelf
stukken ter inzage beschikbaar te stellen?
4. Is het college het met de CDA-fractie eens dat – uitzonderlijke gevallen daargelaten - het niet
meer van deze tijd is om op deze wijze stukken aan te bieden door ze fysiek ter inzage te
leggen op afspraak? Zo ja, waarom?
5. Is het college bekend met artikel 15, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling BghU (“de
vergaderingen van het bestuur zijn openbaar”)?
6. Is het college bekend met artikel 16, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling BghU (“In een
besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen, ter
zake van de begroting, de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.”)?
7. Is het college bekend met artikel 7, lid 2, van de gemeenschappelijke regeling BghU
(“Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de
vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen worden
tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter
inzage gelegd.”)?
8. Is het college bekend met de internetpagina https://bghu.nl/vergaderingen-bestuur?
Is het college het met de CDA-fractie eens dat de informatie op deze site niet voldoet voldoet
aan de vereisten zoals beschreven onder vraag 7? Zo nee, waarom niet?

9. Is afgelopen jaar op een andere wijze voldaan aan de vereisten onder artikel 7, lid 2? Zo ja,
hoe? Zo nee, waarom niet?
10. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat de BghU in het vervolg uitvoering geeft aan
artikel 7, lid 2, door publicatie van de vergaderstukken op https://bghu.nl/vergaderingenbestuur?
11. Indien het bestuur van de BghU daar niet toe bereid is kan het college dan aangeven welke
bestuursleden daartegen waren en zelf de ontvangen stukken via het vergadersysteem van
de raad, iBabs, voor de raad beschikbaar maken? Zo nee, waarom niet?

