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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door de 
heer R. Dercksen van de PVV 
betreffende Burgemeester Den 
Oudsten (d.d. 31-08-2020) 
 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
 
 
 
Toelichting: 
Het AD berichtte dat Burgemeester Den Oudsten van de gemeente Utrecht het Openbaar Ministerie 
heeft verzocht “een juridische toets” uit te voeren naar aanleiding van de zeer terechte uitspraak van 
een fractiemedewerker van de PVV in de stad Utrecht, dat rellend tuig harder aangepakt dient te 
worden. Het betreft een fractiemedewerker en geen raadslid.  
 
De Commissaris van de Koning heeft per 1 juli jl. partijgenoot Den Oudsten aangesteld als 
waarnemend burgemeester. Na nog geen twee maanden blijkt reeds dat hij voor een dergelijk ambt 
totaal ongeschikt nu hij het OM een juridische toets laat uitvoeren naar aanleiding van een mening 
van een burger. Het is ondenkbaar dat Den Oudsten een dergelijke toets had verlangd als het een 
fractiemedewerker van een andere partij zou hebben betroffen. Deze actie is derhalve bewust 
intimiderend en zijn in flagrante strijd met de vrijheid van meningsuiting.  
 
De Commissaris van de Koning houdt toezicht op het functioneren van de burgemeesters, ook al ligt 
het primaat bij de raad. Nu deze waarnemend burgemeester echter is aangesteld door de 
Commissaris van de Koning, rust ook op hem de plicht om meer dan nadrukkelijk op het 
(dis)functioneren van deze burgemeester toe te zien 
 
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen. 
 
1. Bent u het met de PVV-fractie eens dat de uitspraak van de fractiemedewerker van de PVV in de 
stad Utrecht niet alleen terecht is, aangezien het reltuig geruime tijd ongehinderd zijn gang kon gaan, 
maar ook valt onder de vrijheid van meningsuiting? Zo nee, waarom niet? 
 
2. Meent u, nu in de lobby van het provinciehuis Artikel 1 van de grondwet is geschilderd, dat die 
vrijheid van meningsuiting ook geldt voor fractiemedewerkers van de PVV in de stad Utrecht? Bent u 
bereid dat over te brengen aan de Burgemeester Den Oudsten? 
 
 3. Bent u bereid om een andere waarnemend burgemeester aan te wijzen nu deze klaarblijk bereid 
is mensen om hun mening te intimideren, daar waar van een burgemeester wordt verwacht dat deze 
boven de partijen staat, te meer daar burgemeester Den Oudsten ook in Groningen nadrukkelijk blijk 
heeft gegeven dat niet te kunnen? Bent u het met de PVV-fractie eens dat dit volstrekt onacceptabel 
is?  
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4. Bent u het met de fractie van de PVV eens dat het op politieke tegenstanders afsturen van justitie 
een verschijnsel is van totalitair denken? Zo nee, waarom niet? 
 
 
5. Bent u bereid de burgemeester er toe aan te zetten publiekelijk excuses aan te bieden aan de 
betreffende fractiemedewerker? Zo nee, waarom niet.  
 
 
Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
 
 
R. Dercksen  

 


