
Geachte voorzitter van de raad, 
 
De VVD fractie maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop enkele fracties binnen de gemeenteraad menen zich 
te moeten mengen in een juridisch geschil tussen AH Hendrikse te zuidlaren en de gemeente Tynaarlo (met het 
college als bevoegd orgaan). 
Immers door dit handelen van (een deel van) de gemeenteraad bestaat er een gerede kans dat er veel gedoe 
achterweg komt (in financiële of juridische zin) wat als consequentie heeft dat de besluitvorming in Zuidlaren nog 
(veel)langer op zich laat wachten. En dus dat het dorp Zuidlaren en haar inwoners nog langer verstoten blijven van 
een duurzame integrale ontwikkeling van de geplande woningbouw, centrumontwikkeling en de daarbij horende 
verkeersveiligheidsverhogende infrastructurele aanpassingen. 
 
Wij verzoeken u daarom, om voorafgaand aan de bespreking van agendapunt 14 op dinsdag 9 oktober onze vragen 
hierover te beantwoorden. De VVD fractie verzoekt u om de 
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college te schetsen, met name gericht op 
de  rechtmatigheid van de besluitvorming van de gemeenteraad en ter voorkoming van onwettig handelen van de 
gemeenteraad waarbij de (juridische en/of financiële) positie van de gemeente/lokale gemeenschap aangetast 
wordt. 
 
De Gemeentewet is er immers helder over. Het college heeft een limitatief aantal bevoegdheden gekregen in de 
Gemeentewet (artikel 160). Het college heeft in iedergeval een eigenstandige bevoegdheid in  
1. Het aangaan van overeenkomsten (bv een huuroverheenkomst met AH) 
2. Het voorbereiden! en voeren van juridische procedures en het nemen van alle besluiten daarover (AH heeft de 
juridische procedure reeds gestart met haar aankondiging) 
 
De gemeenteraad heeft hierin geen andere verantwoordelijkheid, dan dat ze haar zienswijze mag geven aan het 
college (dat mag immers altijd). De bevoegdheid blijft van het college. Sinds de Dualisering is deze 
bevoegdheidsverdeling ook niet overdraagbaar aan de Gemeenteraad. De burgemeester, als voorzitter van de 
Gemeenteraad en als Rijksorgaan, is de hoeder van rechtmatige besluiten en rolzuiverheid van ons aller handelen 
in het kader van de bevoegdheidsverdeling zoals de Gemeentewet deze voor onze eenheidsstaat heeft ontworpen, 
juist vanwege het voorkomen van willekeur en onwettig handelen door decentrale overheden! 
 
De Gemeenteraad dient zich , in de beleving van de VVD,-fractie, verre te houden van bevoegdheden die bij 
uitsluiting aan het college zijn voorbehouden. 
Naast haar altijd bestaande bevoegdheid zienswijzen aan het college ter overweging mee te geven, is haar taak is 
het achteraf (!) ter verantwoording roepen van het college. 
Dmv een verzoek tot heroverweging of een politieke actie in de sfeer van een motie van wantrouwen tegen het 
college. 
 
Als de gemeenteraad uitspraken gaat doen over te voeren procedures of zich bemoeit met het al dan niet aangaan 
van een overeenkomst, zit zij op de stoel van het college, zoals gezegd, in strijd met de (gemeente)wet. 
Nog meer, door het doorkruisen van de wettelijke bevoegdheid van het college bestaat een gerede kans op 
beschadiging en aantasting van de positie van de gemeente/gemeenschap. 
 
Wij verzoeken u als  burgemeester,  als voorzitter van de gemeenteraad en van het college, als hoeder van 
wetshandhaving, integriteit en rolzuiver handelen, hier morgen een helder standpunt over in te nemen, 
voorafgaand aan de bespreking van het dossier Zuidlaren. 
 
"Wat is des college en wat is des raads, met inachting neming van de bevoegdheidsverdeling zoals de gemeentewet 
die kent als ook met het te voorziene risico van de gemeente op het moment dat de raad standpunten gaat 
innemen in een juridisch geschil"? 
 
VVD fractie, woordvoerder Gezinus Pieters 


