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GRONDWET&BESTUUR

.. ‘het bestuurlijk orgaan dient de zaak opnieuw te onderzoeken’...

Excellentie,
Ten eerste burgemeester wil ik opmerken dat Rotterdam als gemeente best een zware taak heeft
en daarnaast wordt het door overheidshandelen vanuit Europa, maar ook vanuit Den Haag, er niet
altijd gemakkelijker opgemaakt. Soms ook wordt het bemoeilijkt en misschien ook oogt het soms
ondoenlijk. Ik heb in het (recente) verleden meermaals kritiek geuit, opvattingen gepresenteerd, u
‘op uw donder gegeven’, van repliek voorzien en dergelijke. Ik stel voor dat wij, nu ik mij verder in de
materie heb verdiept en ‘staats- en bestuursrecht in historisch perspectief’ kort samenvat, dat wij
eens afspreken. Middels deze wil ik een toevoeging doen aan eerder schrijven om kenbaar te maken
dat gedecentraliseerd bestuur wordt bemoeilijkt.
26 juni 2018 schreef ik het college over bestuurshandelingen, eerder over de aanbouw aan de
Grondwet. Op 27 juni stuurde ik een kopie van de brief met kenmerk B&W010-LS/26.06.2018 door
naar een lid in de Tweede Kamer. Ik deel met u de inhoud van deze e-mail:
Eén van de sociale grondrechten die sinds 1983 in de Grondwet staan is 'bestaanszekerheid en spreiding van
welvaart'. Wat ik echter al ruim 30 jaar ervaar dat de balans in draaglast en draagkracht als gevolg van
overheidshandelen in gevaar wordt gebracht. Zo ook lees ik nu weer een artikel op rtvnoord.nl waar het
echtpaar zich er bij neer heeft gelegd. De ene hand geeft het, de ander ontvreemd het.
Deze onjuist geachte bestuurshandelingen dragen voor een groot deel bij aan de armoede en
schuldproblematiek, de jeugdproblematiek, ouderenzorg, de psychische en psychosociale problematiek
(geestelijke gezondheid) en ga zo maar door. In het kort samengevat houdt het in dat de maatregelen die in de
afgelopen 10 jaar genomen zijn Grondwet en bestuur ondermijnen - sterker dan in voorgaande jaren.
De minister-president kan daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Het lijkt mij echter niet gepast onnodig
kosten op het sterfhuis te maken. Ook voor het gedecentraliseerd bestuur worden de taken onnodig moeilijk
gemaakt (doeltreffendheidsbeginsel). Het uitoefenen van zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden
wordt bemoeilijkt! De gedecentraliseerde rechtsstaat is sinds 1948 al onlosmakelijk met de Grondwet
verbonden.
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Niet alleen handelt de volksvertegenwoordiging (het hoogste ambt) in strijd met de Grondwet en wordt het
de gedecentraliseerde bestuursorganen bemoeilijkt en in enkele gevallen zelfs ondoenlijk gemaakt volledig te
functioneren, ook handelt de volksvertegenwoordiging onder leiding van de heer Rutte al geruime tijd in strijd
met de diverse internationale verdragen. Ook de Unie en dan in het bijzonder het Europarlement dient op de
vingers te worden getikt. "De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct
raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse
staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het
onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. " - (Bijlage 1.4)
Beste Kamerlid, u mag van mij het debat naar het 'hoogste niveau' brengen, met daarbij in gedachten de
uitlating van een hoogleraar in mei 2016 dat "alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede
ontstaat bij machte is hier iets aan te doen."
Burgemeester, tot slot wil ik opmerken dat ik begrip heb dat u niet alles leest. Het kan ook niet! Wel
hoop ik dat de postkamer en/of het secretariaat de juiste prioriteitsstelling heeft en in deze orde u
op de hoogte houd van de (meest) relevante informatie. Daarnaast wil ik opmerken, dat het niet
helpt door weg te kijken van de dingen die wij liever niet zien. Wij schieten dagelijks tekort, maar
indien wij elkaar in acht nemen en geven gehoor aan de behoefte - een goed verstaander - dan gaan
de zaken anders verlopen.
Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet!
Hoogachtend,

Lambert Speelman

In verband met de digitale verwerking is deze brief niet ondertekend.
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