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Bul	Super	en	Hiep	Hieper	
rommelaars	in	lokale	democratie	&	sloopwerkzaamheden	dualisme	

	
Op	een	vriendelijker	manier	zijn	het	college	van	B&W	en	het	grootste	
gedeelte	van	de	gemeenteraad	van	Blaricum	niet	te	omschrijven.	Een	
nog	 levende	 Tolkien	 zou	 het	 lokale	 openbaar	 bestuur	 ongetwijfeld	
hebben	 gemodelleerd	 tot	 nóg	 lompere	 en	 meelijwekkender	 Ork-
achtigen	 en	 J.K.	 Rowling	 kan	 de	 meeste	 leden	 van	 dat	 bestuur	
onversneden	in	een	nieuwe	Potter	inlijven	als	van	die	types	die	vals-
spelen	met	Zwerkbal,	maar	de	Beukers	uiteindelijk	toch	met	een	hele	
harde	boemerangklap	op	hun	bekken	krijgen.	
	
Directe	 aanleiding	 om	 dit	 te	 schrijven	 is	 natuurlijk	 het	 persbericht	
dat	deze	week	kwam	van/namens	vijf	 van	de	 zes	 fractievoorzitters.	
Met	als	saillante	details	dat	Bruintjes	(DAB)	een	en	ander	uit	de	pers	
mocht	vernemen	en	de	VVD	geen	voorstander	was	van	het	versturen	
van	 het	 persbericht	 omdat	 deze	 partij	 zich	 niet	 kan	 vinden	 in	 de	
amendement-motivatie.	
	
Daar	gaat	deze	reactie	ook	over!	
	
Op	 allerlei	 niet-rechtsgeldige	manieren	 heeft	 het	 openbaar	 bestuur	
de	afgelopen	maanden	de	openbaarheid	van	en	de	transparantie	met	
betrekking	 tot	 dat	 BVV-dossier	 gefrustreerd,	 geblokkeerd	 dan	 wel	
verkracht.		
•Door	te	stellen	dat	geheimhouding	nodig	was	vanwege	het	belang	van	
de	 gemeente,	 •vanwege	 de	 persoonlijke	 opvattingen	 van	 een	
ambtenaar,	 •vanwege	 economische	 en	 financiële	 belangen	 van	 zowel	
gemeente	als	van	BVV;	•de	raad	was	door	een	VVD-motie	af	te	wijzen	
dossier-regisseur	geworden,	•de	raad	had	daarmee	het	dossier	geheim	
verklaard,	•misschien	was	een	en	ander	niet	geheel	conform	verlopen,	
maar	dan	nog	gold	er	vanwege	 interne	afspraken	een	geheimhouding	
en	 was	 iets	 door	 raadsleden	 erover	 zeggen	 strafbaar;•	 bezwaren	
werden	 doorgeschoven	 naar	 een	 commissie	 bezwaarschriften,	 •de	
vrijheid	 van	meningsuiting	 van	 een	 inspreker	 over	 het	BVV-dossier	 in	
de	 RTG	 werd	 door	 de	 burgemeester	 met	 haar	 ‘het	 is	 hoogst	
ongebruikelijk	dat	u	zo	communiceert	met	college	en	raad’	 ingeperkt;	
•vertragen	 en	 traineren	 waren/zijn	 terugkerende	 kenmerken	 van	 de	
dossierbehandeling.	
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En	 ondanks	 het	 feit	 •dat	 het	 college	 wel	 degelijk	 wist	 dat	 de	
geheimhouding	 niet	 rechtsgeldig	 was	 en	 ondanks	 het	 feit	 •dat	 het	
lokale	bestuur	nog	 steeds	werkt	met	 interne	afspraken	die	 ten	dele	
strijdig	 zijn	met	 Gemeentewet,	 Circulaires	 van	 Binnenlandse	 Zaken	
en	de	Grondwet,	en	•vooral	gebaseerd	op	de	schandalige	werkwijze	
om	van	 tal	 van	argumenten	gebaseerd	op	 juridische	grondslagen	 te	
beantwoorden	 met	 opportunistische,	 onrechtmatige	 en	 bestuurlijk	
onbehoorlijke	 interpretaties	 en	 andere	 overbetaalde	 juridische	
Zuidas-creativiteit	...	
	
…	 en	 •ondanks	 alle	 beloften	 en	 eden	 die	 door	 alle	 betrokken	
personen	zijn	afgelegd	…	
	
…	 hield	 het	 college	 maandenlang	 de	 poot	 stijf	 én	 liet	 het	 grootste	
gedeelte	 van	 de	 gemeenteraad	met	 name	de	 laatste	maanden	niets	
van	zich	horen	…	
	
…	om	na	het	reces,	kennelijk	met	de	Ahri-procedure	van	Remkes	en	
de	 raadsverkiezingen	 van	 21	 maart	 2018	 in	 het	 vooruitzicht	 en	
wellicht	ook	bang	geworden	door	de	druk	van	de	argumenten	en	de	
afkeer	die	zich	inmiddels	in	ruime	mate	over	hen	heeft	verspreid,	…	
	
…	 doodleuk	 in	 een	 flodderig	 persberichtje	 te	 melden	 dat	 de	
geheimhouding	 (die	 dus	 allang	 niet	 meer	 bestaat!)	 er	 per	
amendement	 wel	 af	 kan	 omdat	 a)	 het	 nu	 zo	 ongeveer	 een	 jaartje	
geleden	is,	b)	het	allemaal	rond	dat	dossier	niet	zo	duidelijk	was	en	c)	
er	 binnenkort	 een	 BVV-feestje	 is	 waarop	 natuurlijk	 vooral	 de	
raadsleden	 zullen	 worden	 bedankt	 voor	 de	 600.000	 euro	
gemeenschapsgeld	 die	 zij,	 over	 de	 ruggen	 van	 de	 andere	 sport-
verenigingen	 heen	 en	met	 een	 onnodige	 contributieverhoging	 voor	
de	BVV-leden,	op	onwettige	wijze	terecht	hebben	laten	komen	bij	een	
voetbalclubje,	…		
	
…	waarvan	 de	 eigen	Kascommissie	 in	 november	 2016	 op	 basis	 van	
meerdere	kengetallen	moest	melden	dat	het	met	de	club	bepaald	niet	
goed	ging,	dat	dit	beeld	was	gebaseerd	op	de	laatste	vier	jaar	en	dat	
als	 het	 zo	 door	 zou	 gaan,	 wellicht	 het	 f-woord	 (niet	 fuck,	 maar	
faillissement)	 in	 beeld	 zou	komen.	En	ondanks	 zijn	 advies	 tot	meer	
monitoring	 het	 ondertallige	 bestuur	 toch	maar	 décharge	 verleende	
omdat	‘het	zo	z’n	best	deed’…	
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Ofwel:		
- de	 door	 de	 raad	 gevraagde	 ‘juridische	 dichttimmering’	 van	 de	
overeenkomst	 tussen	 gemeente	 en	BVV	heeft	 vooral	 geleid	 tot	
•een	 verdere	 sloop	 van	 het	 dualisme	 in	 het	 lokale	 openbaar	
bestuur	 en	 •de	 kennelijke	 bereidheid	 van	de	meerderheid	 van	
de	raad	de	oren	te	laten	hangen	naar	feodalisme	en	bestuurlijke	
manipulatie.		

- de	vraag	om	cijfers	(RTG	en	raad	van	mei	2016)	was	een	vorm	
van	 •‘bestuurlijke	 flinkerigheid	 voor	 de	 Bühne’;	 als	 de	
raadsleden	 (degenen	 die	 iets	 meer	 kunnen	 dan	 optellen	 en	
aftrekken)	 daadwerkelijk	 de	 BVV-cijfers	 onder	 ogen	 hadden	
genomen,	 hadden	 ze	 alleen	 maar	 kunnen	 bevestigen	 wat	
bovenstaand	 is	 onderstreept.	 •Nu	 lijkt	 er	 goed	 geld	 (van	 de	
inwoners)	naar	kwaad	geld	te	zijn	gegooid.	

	
•Van	 volksvertegenwoordiging	 is	 hier	 geen	 sprake.	 •Van	 het	 zich	
houden	 aan	 met	 name	 Grondwet,	 Gemeentewet,	 de	 Wob	 en	 de	
komende	Wet	Open	Overheid	is	hier	geen	sprake.	
	
Hoe	 beschamend.	 Welk	 een	 schrille	 schreeuw	 van	 bestuurlijk	
onvermogen	 is	 dit	 allemaal,	 ongetwijfeld	 doorklinkend	 tot	 in	
Haarlem,	Den	Haag	–	en	het	bureau	van	prof.	Elzinga.	
	
‘Schoon	 schip	 maken’	 heet	 dit.	 Dan	 worden	 er	 niet	 alleen	 wat	
onnodige	koppen,	 regels	 en	voorschriften	overboord	geveegd,	maar	
vooral	 ook	 •blijken	 en	 bewijzen	 van	 laakbaar	 bestuur,	 van	
•wethouders	 die	 zich	 niet	 aan	 de	 wet	 hielden,	 van	
•solidariteitsbeginselen	 die	 zijn	 gefrustreerd,	 van	 •onnodige	
benadeling	 van	 clubleden/inwoners,	 van	 •het	 misbruiken	 van	 de	
Wob,	 van	 •het	 ontkennen	 van	 de	 Gemeentewet	 (artikel	 25-3),	 het	
•kennelijk	 niet	 gelezen	 hebben	 van	 de	 Circulaire	 van	 Binnenlandse	
Zaken,	enzovoort,	enzovoort.		
Zoveel	 shit	 van	 boord	 vegen	 –	 ze	 mogen	 wel	 oppassen	 dat	 het	
bestuursscheepje	niet	opeens	doorslaat	naar	de	andere	kant,	alsnog	
kapseist	en	in	de	draaikolk	der	gerechtigheid	ten	onder	gaat.	
	
Boem!	 Dreun!	 De	 hoop	 dat	 ‘een	 langlopende	 discussie	 over	 dit	
onderwerp	kan	worden	afgesloten’,	wordt	bij	deze	met	alle	kracht	de	
bodem	ingeramd.	Boem!!!	Dreun!!!	Want	er	zijn	nog	vele	tientallen	
vragen	–	zowel	aan	de	gemeente	als	aan	BVV.	
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Laten	 wij,	 geachte	 inwoners,	 ons	 de	 komende	 195	 dagen	 vooral	
verdiepen	 in	 activiteiten	 als	 Code	 Oranje,	 als	 de	 Meervoudige	
Democratie,	 als	 publicaties	 van	 het	 Sociaal	 Cultureel	 Planbureau	 en	
het	 Rathenau	 Instituut	 -	 stuk	 voor	 stuk	 doordachte	 bijdragen	 aan	
versterking	 van	 de	 locale	 democratie	 en	 de	 locale	 dualisering.	 Uw	
woonplaats	is	het	waard,	ú	bent	dat	waard.	
	
Versterking	 –	 en	 niet	 zoals	 hier	 die	 horde	 van	 leugenachtige	
afbrekers.	 Zie	 de	 verkiezingsposters	 uit	 2014	 van	 het	 CDA	met	 zijn	
‘transparantie’	 (…),	 die	 van	 D66	 met	 ‘Nu	 vooruit’	 (we	 zijn	
achteruitgegaan!),	 die	 van	 De	 Blaricumse	 Partij	 met	 ‘Het	 kan	 altijd	
beter’	(ja,	zeker	met	jullie	in	coalitie	en	college)	en	die	van	Hart	voor	
Blaricum	 met	 een	 chaotisch	 wirwarhart	 aan	 aandachtsgebieden	 –	
maar	in	feite	zijn	zij	de	locale	Kampioen	Kroonjuwelen	Kapotgooien	
en	kunnen	ze	zich	daarmee	meten	met	de	 landelijke	D66	én	met	de	
PvdA	–	ook	zo’n	overbodig	bestuurlijk	gescharrel	dat	ook	al	zo	 lang	
zo	sneu	en	tevergeefs	op	zoek	is	naar	een	nieuwe	voorzitter.		
Het	 openbaar	 bestuur	 hier	 heeft	 vier	 jaar	 NIETS	 gedaan	 aan	
versterking.	NIETS!	En	stilstand	is	achteruitgang.	
	
Laten	 we	 hopen	 dat	 de	 Provincie	 op	 6	 november	 a.s.	 over	 de	
gemeentelijke	 herindeling	 het	 moedige,	 juiste	 en	 noodzakelijke	
besluit	 neemt.	 Laten	 we	 hopen	 dat	 wijzelf	 zo	 bewust	 van	 onze	
rechten,	 eigenwaarde	 en	 kwaliteiten	 zijn,	 dat	 er	 op	 21	maart	 2018	
een	gemeenteraad	komt	die	wordt	gekenmerkt	door	kracht,	kwaliteit	
en	dualisme	en	die	 legitimatie,	vertrouwen	en	waardering	heeft	van	
de	inwoners.	
	
	


