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A D V I E S 

 

Aan : Astrid Nienhuis, burgemeester Heemstede 

CC : Henriette de Vos, gemeentesecretaris en Irma Hesp, griffier 

Van : Olaf Schuwer, bestuurlijk – juridisch consultant 

Betreft : Juridische duiding gang van zaken raadsvergadering 29 oktober 2020, punt 4 

Zwolle ; 1 november 2020 

 

1. Inleiding 

Per emailbericht d.d. 31 oktober 2020 legde u mij het volgende voor: 

Casus: In de digitale raadsvergadering van 29 oktober jl. heeft een raadslid bij agendapunt 4 
anders gestemd dan zijn stemverklaring luidde. Er is onduidelijkheid over de vraag hoe in de 
gerezen situatie zoals die blijkt uit de uitzending kan / mag worden gehandeld. De 
raadsvergadering is geschorst. 

Uw advies wordt gevraagd over het volgende: 

- Wat is het handelingsperspectief van de raadsvoorzitter in de gerezen situatie, 
namelijk de situatie dat: 

- Een raadslid zich vergist 
- Er een discrepantie is tussen stem en stemverklaring 

- Wat is uw oordeel t.a.v. de (on)geldigheid van de stem in de gerezen situatie? 
- Wat het juiste vervolg van de stemming? 

Subvragen: 

- Is het feit dat de presentielijst niet is doorgenomen bij aanvang van de digitale 
raadsvergadering nog van invloed op uw advies? Zo ja/nee, gaarne toelichten.  
Ter informatie: Er heeft in de vergadering bij agendapunt 3 een stemming 
plaatsgevonden. 

- Is het feit dat raadslid De Zeeuw eerder in de vergadering bij agendapunt 3 voor 
iedereen merkbaar (digitale / technische) problemen had van invloed op uw advies? 
Zo ja/ nee, gaarne toelichten.   

 

Hieronder werk ik uw vraagstelling uit. 

------------------------------------ 

2. Staatsrechtelijk relevante aandachtspunten 

Het uitbrengen van een stem tijdens een raadsvergadering is de kerntaak van een raadslid. Door 
stemming komt een raadsbesluit tot stand. Het raadslid (en hij alleen) bepaalt of hij “voor” of 
“tegen” een voorstel stemt. 
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De raadsvergadering van 29 oktober 2020 vond plaats in een digitale omgeving als bedoeld in artikel 
2.1 Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Tijdelijke wet).  

Voor de hoofdelijke stemming als bedoeld in artikel 32 lid 1 en 2 Gemeentewet bepaalt artikel 2.5 lid 
1 Tijdelijke wet dat ieder lid dat aan de vergadering deelneemt door middel van een openbare 
wilsuitdrukking kenbaar of hij voor of tegen het voorstel stemt. 
 

3. Wilsuitdrukking raadslid De Zeeuw agendapunt 4 

Een wilsuitdrukking (wilsuiting) moet overeen stemmen met de eraan ten grondslag liggende 
gevormde wil van het raadslid. De wil van het raadslid De Zeeuw luidde dat hij de geheimhouding op 
genoemde documenten wilde laten liggen. Dit kan worden afgeleid uit zijn stemverklaring. Zijn 
openbare wilsuitdrukking liet hij echter niet doorklinken in zijn hoofdelijke stem.  

Vraag die voorligt is of de stem (“tegen”) wel is aan te merken als de openbare wilsuitdrukking van 
raadslid De Zeeuw. Met als subvraag of de voorzitter van de raad hierin een rol heeft. 

Deze vraag wordt allereerst beantwoord tegen de achtergrond van het bij dit agendapunt behorende 
raadsvoorstel.  
 

4. Enkele opmerkingen over het raadsvoorstel en het raadsbesluit 

Een aan de raad voorgelegd ontwerpbesluit (dictum) moet zich ervoor lenen om “voor” of “tegen” te 
stemmen. De raadsvergadering van 29 oktober 2020 had als agendapunt 4 het Verzoek opheffing 
geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied. De vraag ligt voor of het raadsvoorstel 
optimale duidelijkheid aan de raad verschaft. 

Bij dit agendapunt hoort een aantal documenten. Eén daarvan is het raadsvoorstel. Dat document 
bevat twee onderdelen: een Raadsbesluit en een Toelichting.  

In dit document staat wel de tekst van het door de raad te nemen besluit, er mist echter een kopje 
“Voorstel”. In zo’n kopje stelt het college aan de raad voor om de te besluiten zoals daar wordt 
omschreven. Die tekst van het ontwerpraadsbesluit staat idealiter vervolgens 1-op-1 in het 
daadwerkelijke raadsbesluit. Nu is er dus wel een raadsbesluit maar geen collegevoorstel daartoe. 

Het enige dat in de buurt komt van een “voorstel” is te lezen onder het kopje “Samenvatting”. Onder 
dat kopje staat: 

De gemeenteraad, de raadscommissie Ruimte en het college worden verzocht om de 
geheimhouding op te heffen die nog ligt op (delen van) de documenten met betrekking tot 
het dossier Manpadslaangebied. Er is geen aanleiding om de geheimhouding op te heffen en 
voorgesteld wordt het verzoek af te wijzen. 

Dit “voorstel” is gegoten in de vorm van een “verzoek”, en de tekst ervan stemt niet overeen met 
hetgeen in het ontwerp-dictum staat verwoord. 

Het ontwerp-dictum luidt: 

De raad van de gemeente Heemstede;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020  
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besluit:  
 

de door haar bekrachtigde geheimhouding op de documenten Manpadslaangebied  
- Notitie Manpadslaangebied d.d. 14 april 2015 en presentatie Akro Consult d.d. 13 april 2015  
- Notitie verloop onderhandelingen d.d. 21 augustus 2015 met bijlagen brief M2 d.d. 2 juli 
2015 en brief van wethouder Ates aan M2 d.d. 3 augustus 2015  
- Financiële analyse behorende bij rapport adviesbureau Rho d.d. 29 mei 2017 niet op te 
heffen en daarmee het verzoek af te wijzen 

Dit ontwerpbesluit “hangt” feitelijk in de lucht en ontbeert een haakje in de vorm van een 
collegevoorstel. Voorts is het ontwerp-dictum te uitgebreid en sluit het niet aan op het aan de 
gemeenteraad gerichte verzoek d.d. 21 maart 2020. In dat verzoek werd aan de gemeenteraad 
gevraagd of hij bereid is de geheimhouding op genoemde stukken op te heffen. 

Als het college aan de raad wil voorstellen om dat verzoek af te wijzen, dan had het ontwerp-dictum 
moeten luiden: 

De raad van de gemeente Heemstede;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020  
 
besluit: 

Het verzoek d.d. 21 maart 2020 tot opheffing geheimhouding op de in de considerans 
genoemde documenten af te wijzen. 

Daarmee zou duidelijk zijn geweest wat het college aan de raad voorstelt. Nu kreeg de raad een 
ontwerp-dictum waarin een “dubbele negatie” is te lezen: “niet op te heffen” en “af te wijzen”. Deze 
dubbele negatie heeft een rol van betekenis gespeeld bij de ter vergadering ontstane verwarring. 

 
5. Wilsuitdrukking raadslid De Zeeuw agendapunt 4 (vervolg), bezien tegen de achtergrond van het 
Reglement van Orde 

Artikel 18 lid 6 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van de gemeente Heemstede 2017 (hierna: RvO) luidt: 

Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze vergissing herstellen 
totdat het volgende raadslid gestemd heeft. 

Vraag is of de voorzitter hierin een rol, taak of functie heeft. 

In de Gemeentewet en het RvO staan geen bepalingen waarin een rol voor de voorzitter is 
beschreven binnen de ruimte die artikel 18 lid 6 het raadslid biedt. Het valt op dat het RvO in het 
geheel geen bepaling kent waarin is te lezen welke rol en welke beperkingen tijdens een 
raadsvergadering voor de voorzitter gelden. In de onderhavige kwestie is dit een gemis.  

Uitsluitend artikel 36 RvO kan dan uitkomst bieden: 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het 
reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter. 
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Deze bepaling is niet toegepast. De voorzitter heeft geïntervenieerd nadat de heer De Zeeuw zijn 
stem “tegen” had uitgebracht én nadat hij hierbij zijn stemverklaring had gegeven. Deze interventie 
is niet gebruikelijk. Maar vond plaats in een digitale raadsvergadering. 
 

6. Digitale raadsvergadering: specifieke kenmerken 

Een digitale raadsvergadering is geen gebruikelijke situatie. Het is behelpen, en de ideale 
vergadersituatie wordt niet bereikt. Er is verbaal contact en beperkt visueel contact, maar het 
kenmerkende van een fysieke raadsvergadering, te weten de non – verbale  communicatie tussen de 
raads- en collegeleden alsmede de aanwezigheid van pers en publiek ontbreekt geheel.  

Dit kan doorwerken in de kwaliteit van de totstandkoming van een raadsbesluit. 
Anders dan een fysieke raadsvergadering kan tijdens een digitale raadsvergadering ongemak 
ontstaan ten gevolge van technische mankementen, storingen in de verbinding of anderszins. 

Tegen deze situationele achtergrond moet in de voorliggende casus worden afgewogen. 
Complicerende factor is de dubbele negatie in het ontwerp – dictum (zie hierboven pagina 3, laatste 
alinea onderdeel 4). Het raadslid de heer Kremer drong er om die reden bij de voorzitter op aan, nog 
één keer uit te leggen welke betekenis de stem “voor” en “tegen” in dit geval heeft. Aan dit verzoek 
gaf de voorzitter gevolg. 
 

7. Situatie uitbrengen stem door raadslid de heer De Zeeuw 

De heer De Zeeuw bracht als eerste zijn stem uit. Dat deed hij door middel van het opsteken van een 
bord “tegen” en ging direct daarna over tot het toelichten van zijn stem met een stemverklaring als 
bedoeld in artikel 16 RvO. Hierbij past de kanttekening dat artikel 16 RvO uitsluitend ruimte biedt 
voor het afleggen van een stemverklaring voordat tot stemming wordt overgegaan.  

Het is dus niet de bedoeling dat dit, zoals in casu, tijdens de stemming plaatsvindt. Ik heb echter 
begrepen dat dit van het RvO afwijkende gedrag tot de mores van de gemeenteraad van Heemstede 
behoort. 

Na genoemde interventie door de voorzitter gaf de heer De Zeeuw aan “ik wil het niet opheffen”. 
Waarna de voorzitter concludeert “dan bent u voor”. 
Vanuit de vergadering werd vervolgens naar voren gebracht: “het gesproken woord geldt.” De heer 
De Zeeuw kreeg door de verwarring die ontstond, en na de schorsingen, niet de gelegenheid om zijn 
stem “tegen” te vervangen door zijn stem “voor”.  

Uiteindelijk is de raadsvergadering geschorst, feitelijk middenin een hoofdelijke stemming. 

 

8. Digitale raadsvergadering, betekenis presentielijst 

Artikel 20 lid 1 Gemeentewet noemt de presentielijst als attribuut om te kunnen bepalen of de 
raadsvergadering kan worden geopend. De presentielijst speelt alleen voor dat moment een rol: 
blijkens de presentielijst moet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende raadsleden in de 
raadsvergadering (lees: raadzaal) aanwezig zijn. 

Dit ligt bij een digitale raadsvergadering anders. Er kan dan geen presentielijst worden getekend door 
aan de vergadering deelnemende raadsleden.  
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Hierover bepaalt artikel 2.2 van de Tijdelijke wet: 

 

In afwijking van artikel 20, eerste lid, van de Gemeentewet wet kan de digitale 
vergadering worden geopend indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden 
in een digitale omgeving deelneemt aan die vergadering. Het verslag vermeldt de 
deelnemende leden. 

De toelichting (pg. 7) voegt hieraan toe: 

De voorzitter stelt vast welke leden aan de vergadering deelnemen en dit wordt opgenomen 
in het verslag. 

Het niet doornemen van de presentielijst bij aanvang van de digitale raadsvergadering van 29 
oktober 2020 heeft juridisch geen betekenis. Derhalve is dit niet van invloed op mijn advies. 

 

9. Resumerend 

Bovenstaande overwegingen worden als volgt geresumeerd: 

a. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit sloten niet op elkaar aan; het dictum van het 
raadsbesluit was onvoldoende helder en duidelijk en daarmee niet eenvoudig te 
doorgronden; 

b. Een digitale raadsvergadering kent zijn eigen dynamiek en deze kan met zich meebrengen 
dat een deelnemer zich eerder dan in een fysieke raadsvergadering kan vergissen bij het 
uitbrengen van zijn stem; 

c. Evident is dat de intrinsieke wil van de heer De Zeeuw bij agendapunt 4 was gericht op het 
uitbrengen van zijn stem “voor”. Omdat een raadslid ingevolge het RvO het recht heeft om 
een stemverklaring af te leggen, is het geraden om aan deze discrepantie tussen de 
werkelijke wil en de openbare wilsuitdrukking gewicht toe te kennen; 

d. Het is in beginsel niet aan de voorzitter van een raadsvergadering om een raadslid erop te 
wijzen dat zijn stem afwijkt van zijn stemverklaring, doch is aan de andere kant in 
voorkomend geval, en afhankelijk van de omstandigheden, wel te begrijpen; 

e. Ook al staat het niet met zoveel woorden in het RvO beschreven, van de raadsvoorzitter mag 
in uitzonderlijke situaties worden verwacht dat zij een raadslid tegen zichzelf beschermt door 
hem erop te attenderen dat zijn stemverklaring en zijn stem met elkaar in tegenspraak zijn. 
Dit bevordert de zuiverheid van besluitvorming en voorkomt dat het voor het raadslid anders 
niet valt uit te leggen dat hij “A” zegt en “B” stemt. Dit zal met name klemmend zijn in een 
situatie waarin het raadsbesluit tot stand komt met de kleinst mogelijke meerderheid dan 
wel de stemmen staken; 

f. In de voorliggende casus kan mijns inziens worden gesproken van een uitzonderlijke situatie: 
a. er lag een voorstel voor dat mede door een dubbele negatie  niet uitmuntte door 

duidelijkheid,  
b. de vergadering vond plaats in een niet – ideale digitale omgeving, 
c. de heer De Zeeuw had bij het vorige agendapunt al te maken gehad met technische 

en verbindingsproblemen 
g. De gang van zaken tot nu toe heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de stem van 

de heer De Zeeuw enerzijds en voor het raadsbesluit bij agendapunt 4 anderzijds. 
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10. Hoe verder? 

De raadsvergadering is geschorst tijdens de stemming over agendapunt 4. Alleen de heer De Zeeuw 
heeft zijn stem “tegen” uitgebracht. Artikel 18 lid 6 RvO biedt hem nog steeds de gelegenheid om zijn 
stem aan te merken als “vergissing” en dit te herstellen in “voor”. 

Aanbevolen wordt, bij heropening van de geschorste vergadering de voorzitter te laten toelichten 
wat haar motivatie is geweest om te interveniëren nadat de heer De Zeeuw zijn stem “tegen” had 
uitgebracht.  

Vervolgens wordt de stemming hervat en krijgt de heer De Zeeuw de gelegenheid om al dan niet 
gebruik te maken van zijn recht tot herstel van zijn stem “tegen” bij agendapunt 4. Waarna de 
overige raadsleden hun stem “voor” of “tegen” uitbrengen bij agendapunt 4. 
 

9. Aanbevelingen  

Naar aanleiding van deze casus wordt voor de toekomst het volgende aanbevolen: 

 Investeer in de kwaliteit en leesbaarheid van raadsvoorstellen: hierin een kopje “voorstel” 
opnemen, de daarin te plaatsen tekst identiek laten zijn aan de tekst in het dictum van het 
raadsbesluit, en duidelijk maken dat het college dit voorstel aan de raad voorlegt. Datum 
collegebesluit in het voorstel opnemen. 

 Het RvO wordt voorzien van een bepaling  waarin de taken, rollen en bevoegdheden van de 
voorzitter worden omschreven. Dit in aanvulling van hetgeen artikel 26 Gemeentewet al 
bepaalt. 
 

 

Zwolle, 1 november 2020 
Mr. Olaf Schuwer 
Bestuurlijk – juridisch consultant 


