
Bloemendaal
Beheer

Gemeente Bloemendaal

Postbus 201
Leden van de gemeenteraad Bloemendaal

2050 AE Overveen
Postbus 201 r Wes

2050 AE OVERVEEN www.bloemendaal.nl

Datum : 4 juli 2022

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : 2022003659

Behandeld door : Burgemeester

Doorkiesnummer > 023-5225555

Onderwerp : Externe dynamiek naar aanleiding van raadsbesluit 2 juni

2022

Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

De rapporten van de commissie Integriteit, en het raadsbesluit van 2 juni 2022 daarover, hebben

geleid tot een voortdurende stroom aan media-uitingen. Er is zelfs een pamflet onder inwoners van

Bloemendaalverspreid (waarvan ik de inhoud grensoverschrijdend vind). Ik heb zorg wat al deze

uitingen voor beeld oproepen bij onze inwoners en de buitenwereld en welke schade dit toebrengt aan

de reputatie van uw raad, uw burgemeester, het college én de bestuurbaarheid van onze gemeente.Ik

heb daarom de behoefte om mijn observaties naar aanleiding van deze ontwikkelingen met u te delen

en een dringende oproepte doen aan uwraad.

Om te beginnenkan ik mij voorstellen dat de context waarin integriteitsmeldingen

plaatsvinden niet voor iedereen (zeker voor nieuwe raadsleden) altijd even helderis

Daarom zetik hier de tijdlijn van de integriteitsmeldingen die behandeld zijn in de raad van 2 juni

2022, het vaststellen van het integriteitsprotocol, de benoeming van de

commissie Integriteit en een aantal informatierondes richting raad over de voortgang van de

behandeling van de meldingen op eenrij:

 

e Op 4en juni 2020 dienden de raadsleden Roos en Sleweintegriteitsmeldingen jegens een

(voormalig) raadslid in. Raadslid Heukels en het duo-commissielid Van de Bunt sloten zich bij

deze meldingen aan;

e Deze meldingen zijn in eerste instantie door de burgemeester ter behandeling opgepakt. Op

dat moment(tot najaar 2020) was er geen protocol voor de behandeling van

integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. De gemeenteraad heeft daarom op 5

september 2019 - gelet op de hoeveelheid ingediende meldingen jegenspolitieke

ambtsdragers - expliciet bepaald niet te willen wachten op de vaststelling van een protocol,

maarde integriteitsmeldingen voortvarend te behandelen. De gemeenteraad heeft de

burgemeester toen het mandaat gegeven deze integriteitsmeldingen op te pakken.
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In november 2020 werd door de raad een integriteitsprotocol vastgesteld ten behoeve van

onderzoek van de integriteitsmeldingen door een onafhankelijke commissie;

In het presidium, het overleg van de fractievoorzitters, van 26 januari 2021 heb ik aangegeven

dat ik de voorliggende integriteitsmeldingen (dus ook de meldingen van de raadsleden en het

duo-commissielid die reeds in behandeling waren genomen) zou overdragen aan de commissie

Integriteit, zodat deze meldingen verder volgens het Protocol door een deskundige

onafhankelijke commissie konden worden onderzocht;

Voor de selectie van de leden van de commissie werd een sollicitatiecommissie van raadsleden

ingesteld. De commissie Integriteit is in april 2021 door de raad benoemd;

Bij brief van 15 april 2021 (kenmerk 2021000766) is de raad geïnformeerd dat de nog niet

behandelde meldingen door de commissie Integriteit zouden worden behandeld, conform het in

november 2020 door de raad vastgestelde protocol;

Bij brief van 20 april 2021 (kenmerk 2021001186), in reactie op artikel 36-vragen, is de raad

wederom geïnformeerd dat de nog niet behandelde meldingen door de commissie Integriteit

zouden worden behandeld, conform het in november 2020 vastgestelde protocol;

Op 12 mei 2021 is de commissie Integriteit daadwerkelijk van start gegaan en zijn alle dossiers

voor wat betreft de politieke ambtsdragers overgedragen;

De raad is bij griffiebericht van 20 augustus 2021 geïnformeerd over de stand van zaken van

de commissie Integriteit: “gelet op inrichten van het werkproces en het stuwmeer aan

meldingen worden niet alle termijnen gehaald.[..] De meldingen worden in volgorde

opgepakt”;

Op 14 september 2021 heb ik de raad per brief geïnformeerd met een actueel overzicht van

alle ingediende en behandelde integriteitsmeldingen van de afgelopen raadsperiode (peildatum

2018 - 30 augustus 2021). De raad is ook nog geïnformeerd via het jaarverslag en een

separate informatiebrief over de aantallen raadsvragen, wob-verzoeken en

integriteitsmeldingen;

Het rapport van bevindingen ten aanzien van het voormalig raadslid is ten behoeve van

bespreking in het seniorenconvent van 10 november 2021 toegezondenaanalle

fractievoorzitters. Dus ook aan de fractievoorzitters Roos, Heukels en Slewe. De commissie

Integriteit had hen (zo ook de heer Van de Bunt) voorafgaand in de gelegenheid gesteld een

zienswijze te geven op het conceptrapport;

De drie betreffende fractievoorzitters weigerden de toegezonden envelop in ontvangstte

nemen en hebben daarmee geen kennis willen nemen van het definitieve rapport van de

commissie Integriteit. Zo ook niet van andere vijf aangeboden rapporten;

Op advies van het seniorenconvent van 10 november 2021 is het rapport inzake de melding

jegens het voormalig raadslid aangehouden en (zoals ook in het raadsvoorstel van 2 juni 2022

is verwoord) is de commissie gevraagd om ten aanzien van de melders separate rapporten van

bevindingen op te stellen. Dit omdat de commissie in het rapport van bevindingen met

dossiernummer 2020002323 ook conclusies had getrokken ten aanzien van het handelen van

de melders (de heer Van de Bunt, de heer Heukels, mevrouw Roos en de heer Slewe). Hoewel

alle vier de melders eerder in de gelegenheid waren gesteld op het oordeel van de commissie

Integriteit een zienswijze in te dienen, is de commissie in het kader van zorgvuldigheid

verzocht een en ander te behandelen krachtenshet integriteitsprotocol. Dit om melders ‘hoor

en wederhoor’ te bieden op de melding en andermaal de gelegenheid te geven een zienswijze

te geven op de conceptrapporten;

In de raadsvergadering van 10 maart 2022 (agendapunt 4) heb ik de raad geinformeerd over

de laatste stand van zaken inzake de behandeling van de integriteitsmeldingen door de

commissie Integriteit;

Op 16 mei 2022 ontving ik de vier rapporten van de commissie Integriteit over de melders. De

commissie Integriteit had hen voorafgaand wederom in de gelegenheid gesteld een zienswijze

te geven op het conceptrapport;

Ik heb deze rapporten na ontvangst terstond doorgezondenaandefractievoorzitters ter

bespreking in het seniorenconvent van 31 mei;  



e Drie fractievoorzitters (Heukels, Roos en Slewe) weigerden wederom de toegezonden envelop

met de rapporten van de commissie in ontvangst te nemen. Ook de heer Van de Bunt heeft

daardoor geen kennis genomen van het definitieve rapport.

e Op 2 juni 2022 besloot de raad vijf genoemde rapporten van de commissie Integriteit in de

openbaarheid te bespreken. De raad stelde vast dat er door vier raadsleden en het duo-

commissielid gedragsregels zijn overtreden en heeft hun handelen afgekeurd.
 

Zelfreflectie en excuus

Normaliter is het in het openbaar bestuur gebruikelijk om bij een dergelijk raadsoordeel enige

zelfreflectie te tonen of een excuus aan te bieden. Daarom heb ik voorgesteld een heidag voor de raad

te organiseren om daarover met elkaar van gedachten te wisselen en nadere afspraken te maken.

Echter, vooruitlopend op deze dag is er al gereageerd door betrokkenen o.a. in het Haarlems Dagblad

van 9 juni jl.

Reacties op de rapporten

Reactie (voormalig raadslid) de heer Doorn

Het voormalig raadslid maakte naar aanleiding van het raadsoordeel in het Haarlems Dagblad

publiekelijk excuses: “Dat was onderstandig en had niet mogen gebeuren, laat ik daar duidelijk over

zijn [..] De conclusie voor mij is in ieder geval dat het nieuwe protocol werkt en de commissie haar

werk onbevooroordeeld verricht. Mij rest excuses.”

Reactie de heer Heukels en de heer Van de Bunt

Het raadslid Heukels en het duo-commissielid Van de Bunt voeren al sinds hun integriteitsprocedure

een (eenzijdige) openbare mailwisseling over alle zaken die bij de vertrouwelijke integriteitsprocedure

aan de orde zijn geweest, ondanks dat het Integriteitsprotocol voorschrijft dat de integriteitsprocedure

vertrouwelijk is en er geen informatie met derden mag worden gedeeld. De heer Van de Bunt eist een

rectificatie van uw raad. De heer Heukels verzochtzijn integriteitsdossier toe te zenden aan de Deken

van de Orde van Advocaten.

Reactie mevrouw Roos

De drie raadsleden van Hart voor Bloemendaal hebben in reactie op het rapport van de commissie

Integriteit én het oordeel van de raad over het handelen van het raadslid Roos, een pamflet verspreid

onder inwoners van de gemeente Bloemendaal. Kern van de boodschap: het is niet het raadslid Roos

dat niet integer heeft gehandeld zoals de raad heeft vastgesteld, maar de burgemeester. Ook wordt er

vermeende belangenverstrengeling van het voormalig raadslid Doorn aangehaald, terwijl niet wordt

vermeld dat de raad reeds eerder oordeelde dat daarvan geen sprake was. In het pamflet is tevens te

lezen dat Hart voor Bloemendaal zich verbaast dat de burgemeester al die tijd niets met de meldingen

deed.

Reactie de heer Slewe

De heer Slewe heeft in zijn zienswijze op het rapport van de commissie Integriteit laten weten “de

commissie en het protocol niet te erkennen.”

Na het oordeel van de raad is hij meermaals in de media verschenen om zijn ongenoegen te uiten over

het rapport van de commissie Integriteit als ook over het niet doorgaan van zijn wethouderschap. In

het nieuwsbericht van haarlem105.nl van 17 juni 2022 is te lezen dat ten aanzien van de ‘timing’ van

de rapporten van de onafhankelijke commissie Integriteit van de gemeente Bloemendaal de heer

Slewe van meningis dat “dit een geplande actie is van burgemeester Roest […] Het is overduidelijk

een bewuste keuze geweest van burgemeester Roest om dit juist nu op te voeren en gigantisch op te

blazen.”



In het Parool van 20 juni 2022 is in de kop te lezen: “Op de dag van zijn installatie als wethouder in

Bloemendaal hoorde de Amsterdamse landgoedeigenaar Rob Slewe dat in plaats daarvan zijn

integriteit op de agenda stond.” De heer Slewe zegt daarover: “Op de dag van de installatie kreeg ik

van de griffie het bericht dat de agenda was aangepast. De installatie ging niet door. In plaats daarvan

werden de rapporten van de commissie Integriteit behandeld.”

Observaties en reactie van uw burgemeester

Ten aanzien van de reacties van de heer Heukels en de heer Van de Bunt

Vertrouwelijke informatie is door betrokken raadsleden/duo-commissielid gedurende het

integriteitsproces gedeeld met derden en de pers

Ik acht het een ongepaste gang van zaken dat (afgesproken) vertrouwelijkheid van de

integriteitsprocedure door het raadslid en het duo-commissielid niet in acht zijn genomen en dat e-mails

met de commissie Integriteit zijn gedeeld met derden, de pers en voorzien van negatieve kwalificaties.

Ik heb de raad daarop eerder geattendeerd per e-mail van 4 maart 2022 (mede naar aanleiding van een

mail van een ander raadslid aan raad en college over de handelswijze van de commissie integriteit): “In

het Integriteitsprotocol, zoals door uw raad in november 2020 is vastgesteld, het uitgangspuntis

opgenomen “dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd hangende de gehele integriteitsprocedure” en

“dat in- en externe communicatie over integriteitsmeldingen bij de burgemeester ligt”. De mededelingen

van het raadslid staan daarmee op gespannen voet. Dat geldt ook voor recente mailberichten van (bij

integriteitsprocedures betrokken) raadsleden aan andere raadsleden over lopende onderzoeken door de

commissie Integriteit.”

Ten aanzien van de reactie van mevrouw Roos

Informatievoorziening aan betrokkenen en raad over stand van zaken integriteitsmeldingen

Het Presidium en de leden van de raad zijn voortdurend geïnformeerd over de stand van zaken over de

behandeling van alle integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. Ook de betrokkenen van de

meldingen zijn voortdurend door mij dan wel de commissie Integriteit geïnformeerd over de

opeenvolgende processtappen (melding, hoorgesprek, beantwoording van tussentijdse vragen,

zienswijze op rapport, vervolgtraject: toezending definitief rapport en bespreking in seniorenconvent

en raad). De definitieve rapporten van bevindingen zijn uiteindelijk aan betrokkenen aangeboden en er

is gevraagd of er bezwaar was tegen openbare bespreking in de raad.

Voor het overige is in het integriteitsjaarverslag bij het jaarverslag ieder jaar aan de gemeenteraad

transparant verantwoording afgelegd over de afhandeling van integriteitsmeldingen. Die jaarverslagen

zijn door de gemeenteraad besproken en geaccordeerd. Het is dus feitelijk onmogelijk dat de

betreffende raadsleden niet op de hoogte zijn geweest van de gevolgde procedures of niet op de

hoogte waren van de stand van zaken.

Het is een opmerkelijke gang van zaken dat raadsleden weigeren kennis te nemen van aangeboden

integriteitsrapporten én raadsinformatie.

Ten aanzien van de reacties van de heer Slewe

De rapporten van de commissie Integriteit

De raad heeft in november 2020 een integriteitsprotocol vastgesteld. Alle in deze brief genoemde

raadsleden zijn betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan. De heer Slewe is zelfs betrokken

geweest bij de sollicitatieprocedure van de leden van deze commissie. Alle raadsleden zijn dus bekend

met de procedure en de aangestelde commissie Integriteit. De door uw raad vastgestelde procedure is,

conform protocol, gevolgd bij de behandeling van alle meldingen. Dat betekent dat ik, toen ik op 16

mei 2022 vier rapporten van de commissie Integriteit ontving, binnen twee weken een overleg met de

fractievoorzitters (het seniorenconvent) moest beleggen en daarbij de aan mij overgedragen rapporten

aan hen toe diende te sturen. Dat is dan ook gebeurd. Ruimte voor ‘bewuste keuzes’ biedt het protocol



niet. Ik kan die opvatting van de heer Slewe dan ook niet duiden. De burgemeester heeft hierin een

procesrol en dient daaraan uitvoering te geven, zoals door de raad is bepaald.

De benoemingsprocedure van beoogde wethouders

Ik begrijp enerzijds de teleurstelling van de heer Slewe aangezien zijn benoeming als wethouder geen

doorgang heeft gevonden. Anderzijds wordt gesuggereerd dat er een verband zou zijn tussen het niet

door gaan van zijn wethouderschap en het bewust opvoeren van een integriteitsmelding, juist op het

moment van benoeming.

Coalitievorming is een exclusief proces van de politieke partijen. Het al dan niet benoemen van

wethouders kent dus een politieke grondslag en is een oordeel van beoogde coalitiepartners. Een

burgemeester heeft daarin geen rol. Ik heb daarnaast als burgemeester het door de raad vastgestelde

integriteitsprotocol te volgen. Dat betekent: de verplichting om - na ontvangst van rapporten van de

commissie Integriteit - deze direct door te zenden aan de fractievoorzitters en de raad.

In het Presidium van 31 mei heb ik de volgende mededelingen over gedaan over het proces van de

integriteitsanalyse van beoogde wethouders:

“De burgemeester geeft aan dat hij de uitkomsten van de integriteitsanalyse van Necker van Naem

voor de vijf beoogde wethouders zal mededelen in de raad van 2 juni bij het agendapunt

mededelingen. De burgemeester geeft aan dat hij de conclusies van de aangereikte rapporten zal delen

met de raad. Dan wordt ook duidelijk wie de wethouderskandidaten zijn in formele zin.

Dat is conform hoe het eerder aan de orde is geweest in eerdere vergaderingen van het presidium. De

burgemeester licht toe dat er ook raden zijn waar de rapporten integraal naar de hele raad gaan en

vervolgens in een vertrouwelijke vergadering worden besproken. In Bloemendaal is gekozen voor een

minimale variant: alleen de burgemeester krijgt, naast de kandidaat, integraal inzage in de

integriteitsrapporten. De kandidaatis in de gelegenheid geweest om een zienswijze te geven op de

bevindingen van het bureau. Dat is op deze wijze georganiseerd zodat een kandidaat, als hij of zij niet

benoembaar wordt geacht door het bureau, hij of zij de kans krijgt om zich terug te trekken voordat

het bekend wordt bij de raad. Dit om schade aan een persoon te voorkomen. De heer Faber vraagt of

het mogelijk is om, als de conclusies positief zijn, dezelfde avond over te gaan tot de installatie van de

wethouders. De voorzitter geeft aan dat hij daar graag een aparte installatieraad voor belegt, met

name omdat er op een passende manier afscheid genomen moet worden van vertrekkende

wethouders. Het presidium onderschrijft dit. De burgemeester geeft als optie volgende week

donderdag 9 juni, maar uiteraard moeten eerst de coalitiepartijen aangeven dat ze er uit zijn. De

burgemeester geeft aan dat bij groen licht van de coalitie, de insteek is om zo snel mogelijk door te

pakken en de installatieraad te houden. Dit om de bestuurskracht op peil te houden.”

De uitspraken in het Parool acht ik dan ook onbegrijpelijk. De benoeming van de beoogde wethouders

is nimmer formeel geagendeerd voor 2 juni, er was immers nog geen groen licht van de beoogde

coalitie. Dat is dus een onjuiste gevolgtrekking van de heer Slewe (zie ook mijn mededeling ter zake in

het presidium). Benoeming van beoogde wethouders kon dus überhaupt niet aan de orde zijn.

Het proces van screening van beoogde wethouders

Ten aanzien van het screeningsproces van de beoogde wethouders bij de voorgaande (mislukte)

coalitieronde merk ik het volgende op. Op verzoek van de toen beoogde coalitiepartijen heb ik een

onderzoeksbureau, opdracht gegeven deze screening te doen plaatsvinden. In die ronde is een vijftal

kandidaat wethouders gescreend. Vier van de vijf screenings hebben geleid tot een eindrapportage. De

vijfde screening kent geen afronding omdat het bureau het eindrapport niet heeft opgeleverd aan de

burgemeester, naar zeggen omdat de kandidaat wethouder, i.c. de heer Slewe - om hem moverende

redenen- geen toestemming geeft het rapport met de burgemeesterte delen (zie voor een

toelichtende verklaring de brief van Necker van Naem van 8 juni jl. aan mij als burgemeester, de raad

en het Haarlems Dagblad en ook mijn mededeling ter zake in het griffiebericht van 17 juni jl.).



Overigens nam ik niet eerder kennis van de inhoud van de brief van het screeningsbureau dan nadat ik

hem had ontvangen op 8 juni 2022.

In de raadsvergadering van 2 juni heb ik daarom niet gerapporteerd over de definitieve uitkomst van

de screeningsronde terwijl ik dat eerder wel van plan was. Tijdens de presidiumvergadering van 31 mei

was ik namelijk nog in de veronderstelling dat dat wel aan de orde was, maar door gewijzigde

omstandigheden en het feit dat de coalitievorming nog niet was afgerond heb ik daarvan moeten

afzien.

Rol burgemeester

De rol die de burgemeester in het screeningsproces heeft, is opdracht geven aan een onafhankelijk

bureau, geaccrediteerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, om kandidaat wethouders te

screenen en de uitkomst van die screening te delen met de gemeenteraad. Het betreft dus ook hier

een procesrol. De afspraak was dat het screeningsbureau de rapporten met de integriteitsanalyse van

de beoogde wethouders voor zou leggen aan betrokkenen én de burgemeester. De burgemeester zou

vervolgens rapporteren over de uitkomsten aan de gemeenteraad. In het kader van mijn procesrol

heeft er een (kort) kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de onderzoeker waarin de

onderzoeksmethode is uitgelegd, een toelichtend gesprek op de bevindingen, een terugkoppeling met

betrekking tot een nader gesprek met de kandidaat-wethouder en tenslotte een telefoontje van het

onderzoeksbureau dat er een brief zou worden gestuurd met de verklaring waarom geen

eindoplevering aan de opdrachtgever voor de screening kon plaatsvinden. Hoewel de heer Slewe in de

media anders doet voorkomen is het voor een burgemeester - als opdrachtgever van het

screeningstraject en ook gezien zijn wettelijke zorgplicht in het kader van integriteit - volkomen

gerechtvaardigd om contact te hebben met het onderzoeksbureau over het proces als er problemen

zijn met de screening van kandidaat wethouders.

Over deze procesbrief wil ik nog het volgende meegeven. Op 3 juni heeft de heer Slewe een deel van

de conclusie van het screeningsrapport op zijn Facebookpagina gezet. In het door uw raad

vastgestelde Reglement van Orde (artikel 6 lid 4) staat echter opgenomen dat de risicoanalyse en de

eindconclusie niet openbaar zijn.

Artikel 6 lid 4 luidt: ‘De burgemeester kan voor de aanvang van iedere ambtstermijn opdracht geven

om de kandidaat wethouders aan een risicoanalyse integriteit te onderwerpen. De burgemeester

brengt over het eindresultaat daarvan verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie

zijn niet openbaar.”

Overige observaties

Impact op de ambtelijke organisatie

Onder het motto: met het recht op verdediging wordt het door uw genomen raadsbesluit door

betrokkenen onder vuur genomen. Er zijn diverse arbeidsintensieve Woo-verzoeken (wet open

overheid) ingediend naar de onderhavige integriteitsdossiers en het screeningsproces. Er worden

raadsvragen gesteld, klachten ingediend evenals verzoeken tot mediareacties. Dat heeft grote impact

op de werkdruk van de ambtelijke organisatie. Ik vraag daarvoor uw aandacht.

In de afgelopen raadsperiode zijn er circa 150 integriteitsmeldingen ingediend

Nagenoeg allemaal door de raadsleden van Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal en

Liberaal Bloemendaal. Uw raad is regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Gelukkig hebben

al deze meldingen, met uitzondering van de laatste rapporten geen schendingen laten zien.

Te uwer informatie: de gemeente heeft een speciale informatiewebsite ingericht. Alle raadsbesluiten en

voortgangsbrieven inzake integriteit zijn terug te vinden via www.bloemendaal.nl/integriteit.

De meldingen jegens politieke ambtsdragers zijn allemaal met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

Uw raad heeft dat kunnen controleren. Op deze website is ook te zien dat in de



raadsvoorstellen/besluiten van de afgelopen raadsperiode met grote regelmaat is geconcludeerd dat de

ingediende integriteitsmeldingen politieke kwesties betreffen.

Plichten en verantwoordelijkheden van raadsleden

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht, maar een raadslid heeft ook plichten en

verantwoordelijkheden. Zo is een raadslid onderdeel van (het systeem van) het hoogste orgaan van de

gemeente: de gemeenteraad. Daarmeeis er de gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht om de

gemeente in het belang van haar inwoners te besturen. Dit houdt ook in dat er met elkaar afspraken

worden gemaakt over kaders waarbinnen er wordt geopereerd. Een voorbeeld is de door de raad

vastgestelde gedragscode. Dit document is vastgesteld bij democratisch genomen besluit, waar ieder

individueel raadslid aan gebonden is. Het integriteitsprotocol is eveneens door de raad bij democratisch

besluit vastgesteld om het stuwmeer aan integriteitsmeldingen te behandelen. Ook dat is een

procedure waar wij ons allen binnen de gemeente aan hebben te houden. Ook als het oordeel niet

welgevallig is.

Als het hoogste orgaan van de gemeente concludeert dat er gedragsregels zijn overtreden door

raadsleden en dat handelen afkeurt, acht ik het ongepast om de door de raad ingestelde

onafhankelijke commissie Integriteit, de raad zelf en/of de burgemeester te laken. Naar mijn mening

wordt de reputatie van de gemeente en anderen daardoor geschaad en de geloofwaardigheid van het

gemeentebestuur op de proef gesteld. Terwijl overtredingen van de gedragsregels in zichzelf al veel

negatieve publiciteit oproepen en de gemeente schaden.

Dringende oproep aan uw raad

Momenteel gaat het bestuur gebukt onder een veelheid van aanvallen op de persoon. Zonder steun en

vertrouwen van uw raad is het dagelijks bestuur van uw gemeente onuitvoerbaar. Daarom doe ik

hierbij een dringend beroep aan uw raad om vanaf nu zonder aarzeling of voorbehoud een ferm halt

toe te roepen aan integrisme als politiek wapen, de overstelping van het ambtelijk apparaat met

ontwrichtende werkopdrachten en bovenal persoonlijke aanvallen.

Een raadslid is volksvertegenwoordiger en lid van het hoogste orgaan van de gemeente. Het

raadslidmaatschap is dus een eervol en belangrijk ambt. Politieke discussies mogen hard gaan op de

inhoud, er mogen fouten worden gemaakt, maar er dient ook ruimte gemaakt te worden voor reflectie

en lerend vermogen. Dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie. Ik roep u allen op hieraan mee te

werken, respect te hebben voor elkaar en trots te zijn op alle mooie prestaties die deze gemeente

levert.

Ik spreek mijn vertrouwen uit in alle raadsleden en het beoogde college, die oprecht en met veel

 




