Vraag
aan Gedeputeerde Staten

Nummer
3665
Onderwerp
Nissewaard aangifte
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van
Provinciale Staten A. Kasbergen (GroenLinks), d.d. 14 september 2020,
bij mij de volgende vragen heeft ingediend:

Toelichting
Op vrijdag 4 september 2020 berichtte RTV Rijnmond (zie https://rtvr.nl/9Jp8) en op
zaterdag 5 september 2020 verscheen er in het AD een artikel over dat het raadslid en
fractievoorzitter van de Volkspartij Nissewaard aangifte heeft gedaan tegen de
burgemeester van diezelfde gemeente. Het gaat om aangifte wegens huisvredebreuk
en intimiderend gedrag. Ambtenaren hebben, zo stelt het raadslid, onrechtmatig
huiszoeking gedaan om in opdracht van de burgemeester - in het kader van de
kieswet - te controleren of het betreffende raadslid daadwerkelijk op dat adres
woonde..
Wat GroenLinks betreft zijn dit zeer verontrustende berichten. Een
volksvertegenwoordiger dient zijn/haar taken in een veilige context te kunnen
uitoefenen. Het kan niet zo zijn dat er onze provincie huisvredebreuk wordt gepleegd
bij een volksvertegenwoordiger in opdracht van het bestuur. De kieswet geeft aan dat
een raadslid verantwoording aflegt aan de gemeenteraad en niet aan de
burgemeester. Daar is tevens een procedure bij beschreven die in dit geval niet lijkt te
zijn gevolgd.
De provincie heeft de taak om het lokale bestuur te controleren. Ondergetekende stelt
daarom aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:
1.

Zijn GS op de hoogte van deze aangifte en de daar aan gerelateerde publicaties in de
media?

2.

Hoe beoordelen GS de beschreven situatie?

3.

Is GS met ons van mening dat “huisbezoek” niet het eerste aangewezen middel is om
te controleren of een volksvertegenwoordiger op zijn huisadres woont?

4.

Zo nee, waarom niet?
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5.

Zien GS aanleiding om in het kader van het bestuurlijk toezicht op gemeenten actie te
ondernemen?

6.

Zo ja, hoe?

7.

Zo nee, zien GS dan aanleiding om, in het kader van zorg over het democratische
proces en de veiligheid van volksvertegenwoordigers in onze provincie, in gesprek te
gaan met de betreffende burgemeester over het beschreven voorval?

8.

Zo nee, waarom niet?

Den Haag, 14 september 2020
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

