
 

 

  

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 1 Reglement van Orde bij agendering 

agendapunt functioneren College en ingevolge artikel 40 lid 6 bij niet agendering 

 

Inzake optreden wethouder Ouwendijk in de kwestie Hofboerderij  

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 februari 2015 

 

Overwegende: 

 

dat tijdens de vergadering achter gesloten deuren van 10 december 2014 van de 

Commissie EFO de VVD-wethouder Ouwendijk informatie verstrekt heeft over het 

accommodatiebeleid; 

 

dat op verzoek van de meerderheid van de commissie de geheimhouding gold tot 

vrijdag 19 december 2014; 

 

dat tijdens de commissievergadering van 10 december 2014 door en namens de 

wethouder meerdere malen klip en klaar is medegedeeld dat het de intentie van 

de wethouder en dus het College was dat de Hofboerderij in Wateringen tezamen 

met Zuidweg 38, het tramstation, het Rode Kruisgebouw, de Kleine Ruit, het 

islamitisch cultuurcentrum en het Dario Fo-gebouw verkocht zouden gaan 

worden; 

 

dat ook uit de bandopnamen die van de commissievergadering gemaakt zijn 

blijkt dat meerdere malen door en namens de wethouder is aangegeven van plan 

te zijn de Hofboerderij te verkopen; 

 

dat ook die intentie blijkt uit de sheets die tijdens de commissievergadering 

getoond zijn en die na de raadsvergadering van 20 januari 2015 zijn uitgedeeld; 

 

dat tijdens de raadsvergadering van 20 januari 2015 de wethouder ontkend heeft 

dat hij tijdens de commissievergadering het voornemen had de Hofboerderij te 

verkopen. De wethouder geeft aan dat alleen maar gesproken is over “afstoten” 

van de Hofboerderij; 

 

dat afstoten uiteraard gelijk staat aan verkopen, maar gezien de teksten van de 

besloten vergadering er ook geen enkele twijfel bestaat dat de Hofboerderij zat 

bij de panden die de gemeente wenste te verkopen; 
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dat de wethouder tegen beter weten in tijdens de raadsvergadering van 20 

januari jl. ontkend heeft dat hij de Hofboerderij wenste te verkopen en heeft 

aangegeven dat hij alleen maar het woord “afstoten” genoemd heeft. 

Daargelaten dat afstoten verkopen is, kan ook uit het vergaderverslag en uit de 

sheets zonder meer worden afgeleid dat de Hofboerderij verkocht zou moeten 

worden; 

 

dat afgezien van het feit dat de Hofboerderij natuurlijk niet verkocht moet 

worden, de wethouder op 20 januari 2015 een verkeerde voorstelling van zaken 

gegeven heeft aan de Raad hetgeen politiek bezien als niet behoorlijk moet 

worden gekwalificeerd; 

 

dat de wethouder enkele dagen na de raadsvergadering via een persbericht 

getracht heeft een draai te geven aan zijn “ideeën”, maar daarbij voorbijgaat aan 

hetgeen hij op 10 december 2014 aan de commissie heeft medegedeeld; 

 

dat op deze wijze niet gehandeld kan worden; 

 

dat de Raad en raadsleden erop moeten kunnen vertrouwen dat collegeleden en 

ook het College hen volledig, eerlijk en naar waarheid informeren; Ook de 

inwoners van Westland moeten daarop kunnen vertrouwen; 

 

Het verzoek aan College/wethouder Ouwendijk is dan ook: 

 

Excuses te maken voor het verkeerd informeren van de Raad op 20 januari 2015 

en tevens toe te zeggen om in de toekomst de Raad op correcte en behoorlijke 

wijze te informeren en niet meer tijdens de raadsvergadering te ontkennen wat 

hij op zeker tijdens de commissievergadering heeft gezegd; 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens,  

Fractievoorzitter 

 


