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Geachte heer/ mevrouw,
Stichting Dracula onder andere in haar hoedanigheid van bestuurder van Stichting Scouting Jeanne d'
Arc wenst hierbij een klacht in te dienen tegen de heer
, ambtenaar bij uw gemeente. De
heer
heeft misbruik gemaakt van zijn functie als ambtenaar bij de gemeente, om de
"Overeenkomst tot afstand van het recht van erfpacht" d.d. 19-01-2012 gesloten tussen de
gemeente Eijsden-Margraten en Stichting Scouting Jeanne d' Are, zonder daartoe bevoegd te zijn, of
opdracht/toestemming van de gemeente te hebben en uitsluitend voor zichzelf onrechtmatig
toegang tot de voornoemde overeenkomst heeft verschaft en kopie daarvan voor eigen gebruik
heeft gemaakt/verkregen.
In het kader van gesprekken met de heer
over een geheel andere kwestie heeft de heer
richting bestuurders van Stichting Dracula/Stichting Scouting Jeanne d' Are te kennen
gegeven dat hij beschikt over een afschrift van de bovengenoemde overeenkomst. Volgens het
zeggen van de heer
zou hij het afschrift van de overeenkomst hebben opgevraagd als burger
bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB}. Deze hele gang van
zaken bevreemdde ons, weshalve wij navraag hebben gedaan bij de gemeente over het
beweerdelijke WOB-verzoek. De aanvraag d.d. 29 juni 2017 van Stichting Dracula aan de gemeente
voor het verstrekken van de informatie en de reactie d.d. 14 juli 2017 van de gemeente op dit
verzoek zijn aan deze brief gehecht.
Uit de voornoemde reactie van gemeente blijkt dat een WOB-verzoek van de heer
niet bij
de gemeente voorhanden is. Wij kunnen ons geen andere mogelijkheid voorstellen dat de heer
over de bovengenoemde overeenkomst beschikt anders dan dat hij deze zelf, buiten
uitvoering van zijn gebruikelijke werkzaamheden als ambtenaar bij de gemeente en uitsluitend voor
zijn eigen doelen, heeft opgezocht en gekopieerd. Het spreekt voor zich dat deze gang van zaken niet
past bij hetgeen een ambtenaar betaamt.
De heer
heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden de informatie die hij heeft verkregen
niet nodig en hij heeft zich deze informatie enkel verschaft om zijn eigen belang in een discussie met
de stichting Dracula te bevorderen. Daarnaast heeft de heer
gelogen over de wijze waarop hij
kennis heeft genomen van de inhoud van de overeenkomst. Een dergelijk handelen past niet bij een
ambtenaar, maar ook niet bij het zorgvuldig handelen van een zorgvuldige gemeente (als
contractspartij). Alle betrokkenen bij de bovengenoemde transactie mochten er redelijkerwijs op
vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met het verstrekken aan derden van de inhoud van de
onderhavige overeenkomst zou omgaan. De gemeente heeft echter in strijd gehandeld met dit
vertrouwen. Het is immers niet zo dat een individuele ambtenaar vrijelijk kan beschikken over
informatie die bij de gemeente bekend is, anders dan voor uitvoering van zijn taak als ambtenaar.
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Het staat een ambtenaar hoe dan ook niet vrij om enige informatie die hij/zij uit hoofde van zijn/haar
dienstverband bekend is voor eigen doeleinden aan te wenden.
Ik verzoek u om deze klacht van Stichting Dracula en Stichting Scouting Jeanne d' Arc in behandeling
te nemen en ons te berichten over het verdere verloop van de klachtenprocedure.
De correspondentie met betrekking tot deze klacht verzoek ik u te richten aan het bovenstaande
adres c.q. e-mailadres van Stichting Dracula.
Gaarne ontvangen wij van u een schriftelijke bevestiging dat u de bovengenoemde klacht heeft
ontvangen en onder welk kenmerk deze bij u is geregistreerd.
U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite, verblijft,
Hoogachtend.

Bestuur Stichting Dracula

