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Besluit van 25 september 1995, houdende
schorsing van het besluit van de raad van de
gemeente Zandvoort d.d. 29 augustus 1995 tot
vaststelling van de jaarrekening 1994 van de
Bestuursdienst, zulks met uitzondering van de
uitgaven ad f 39 119,16 ten behoeve van extern
advies inzake het deconcentratiebeleid
woonwagenstandplaatsen, zoals opgenomen in
de rekening onder hoofdfunctie 8
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Beschikken ter zake van het besluit van de gemeenteraad van Zandvoort
d.d. 29 augustus 1995 tot vaststelling van de jaarrekening 1994 van de
Bestuursdienst, waaronder mede begrepen de jaarrekening 1994 van het
Woningbedrijf, zulks met uitzondering van de uitgaven ad f 39 119,16 ten
behoeve van extern advies inzake het deconcentratiebeleid woonwagenstandplaatsen zoals opgenomen in de rekening onder hoofdfunctie 8.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
mevrouw A. G. M. van de Vondervoort, van 19 september 1995, nr.
BW95/1670, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;
Overwegingen
In zijn vergadering van 29 augustus 1995 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort de jaarrekening 1994 van de Bestuursdienst,
waaronder mede begrepen de jaarrekening 1994 van het Woningbedrijf,
vastgesteld, waarbij onder toepassing van artikel 198, tweede lid, van de
Gemeentewet de uitgaven ad f 39 119,16 ten behoeve van extern advies
inzake het deconcentratiebeleid woonwagenstandplaatsen buiten de
rekening zijn gelaten.
Achtergrond voor dit besluit vormde de conclusie van de raad dat de
uitgaven ten bedrage van f 39 119,16, die het college na het
fractievoorzittersoverleg van 19 mei 1994 willens en wetens heeft gedaan
in strijd met het budgetrecht van de raad, als niet rechtmatig moeten
worden beschouwd.
Naar het oordeel van de burgemeester van Zandvoort komt het besluit
van de gemeenteraad om het bedrag van f 39 119,16 buiten de rekening te
laten – in het algemeen belang en wegens strijd met het recht – in
aanmerking voor vernietiging. Door toepassing van artikel 273 van de
Gemeentewet is de uitvoering van het besluit opgeschort.
De burgemeester van voornoemde gemeente heeft ter zake door
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tussenkomst van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 31 augustus
1995 mededeling gedaan aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Gedeputeerde staten hebben de stukken vergezeld van hun advies op
7 september 1995 aan de Minister gezonden. In hun advies zijn gedeputeerde staten van oordeel dat er reden is tot schorsing van het raadsbesluit over te gaan ten behoeve van een onderzoek of er reden is voor
vernietiging van het besluit.
Dit advies wordt opgevolgd. Overwegingen daarbij zijn de volgende.
Nader onderzoek is nodig om te kunnen beoordelen of de raad terecht tot
de conclusie is gekomen dat de desbetreffende uitgaven te kwader trouw
zijn geboekt op een post waarmee zij niet overeenstemmen of anderszins
niet rechtmatig zijn gedaan. Daarnaast moet het volgende in aanmerking
worden genomen. Weliswaar bezit de raad op grond van artikel 198,
tweede lid, van de Gemeentewet de bevoegdheid om uitgaven wegens
bovenvermelde redenen buiten de rekening te laten. Omdat het hier
echter een bevoegdheid betreft en niet een verplichting, zal de gemeenteraad zich, alvorens daarvan gebruik te maken, moeten afvragen of de
omstandigheden een dergelijk besluit rechtvaardigen. Daarbij moet het
gevolg dat een dergelijk besluit met zich meebrengt, namelijk de uit artikel
201 van de Gemeentewet voortvloeiende persoonlijke aansprakelijkheid
van de leden van het college van burgemeester en wethouders voor de
gelden die buiten de rekening zijn gehouden, betrokken worden.
Ingestemd kan worden met de visie van gedeputeerde staten van
Noord-Holland dat dit gevolg bijzonder ernstig is en alleen teweeg mag
worden gebracht in bijzondere gevallen, na zorgvuldige afweging.
De thans beschikbare informatie geeft voldoende aanleiding om een
onderzoek in te stellen naar de vraag of het besluit van de gemeenteraad
van Zandvoort gerechtvaardigd was, in het bijzonder gelet op de
toepassing van artikel 198, tweede lid, van de Gemeentewet. Daarom,
alsmede gelet op de gevolgen die het raadsbesluit onmiddellijk teweeg
brengt, wordt het besluit geschorst ten behoeve van het onderzoek of het
besluit wegens strijd met het recht of het algemeen belang moet worden
vernietigd.
Beslissing
Gelet op artikel 268, tweede lid, van de Gemeentewet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
voornoemd besluit van de raad van de gemeente Zandvoort van
29 augustus 1995 tot vaststelling 1994 van de Bestuursdienst, waaronder
mede begrepen de jaarrekening 1994 van het Woningbedrijf, zulks met
uitzondering van de uitgaven ad f 39 119,16 ten behoeve van extern
advies inzake het deconcentratiebeleid woonwagenstandplaatsen zoals
opgenomen in de rekening onder hoofdfunctie 8, te schorsen voor de
duur van één jaar.
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Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 september 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
A.G. M. van de Vondervoort
Uitgegeven de twaalfde oktober 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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