
      
 
Motie  
 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 17 april 2014; 
 
vast stellende dat  de raad van de gemeente Steenbergen in de op dat moment bestaande 
samenstelling op 19 december een motie heeft aangenomen waarin het vertrouwen in burgemeester 
S. Bolten van de gemeente Steenbergen werd opgezegd; 
 
overwegende dat als gevolg van de verkiezingen voor de gemeenteraad de raad van de gemeente 
Steenbergen voor ongeveer de helft is samengesteld uit andere raadsleden; 
 
overwegende dat in oktober 2013 een door de Commissaris van de Koning benoemde 
Verkenningscommissie een rapport heeft uitgebracht met betrekking tot het functioneren van het 
gemeentebestuur van de gemeente Steenbergen; 
 
overwegende dat dit rapport door de toenmalige raad van de gemeente Steenbergen in haar 
raadsvergadering van 31 oktober 2013 op voorstel van het Presidium geheim werd verklaard; 
 
overwegende dat de raad daarbij heeft besloten dat de geheimhouding in acht wordt genomen door 
hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde stuk kennis dragen, tot 
dat de raad de geheimhouding opheft; 
 
overwegende dat meerdere raadsleden en/ of politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen voor 
de gemeenteraad hebben aangegeven dat zij de geheimhouding willen opgeven: 

 fractie VVD oproep tot openbaar debat in BN/ De Stem op 31 december 2013,  

 Gewoon Lokaal in Kijk op Steenbergen op 24 december 2013,  

 PvdA bij meerdere gelegenheden, 

 Steenbergen Anders heeft gekozen voor geheimhouding van de Verkenning en heeft bij 
ontvangst gezegd, dat ze zich niet herkent in de inhoud en dat uiteindelijk de feiten bekend 
zullen worden. Onze partij staat voor openbaarheid! (Citaat uit website 27 december 2013), 

 D66 oproep tot openbaar debat in BN/ De Stem op 28 december 2013, 

 Lijst Ger de Neve en/ of Volkspartij bij meerdere gelegenheden;  
 
overwegende dat de gemeenteraad in de oude samenstelling op 14 januari 2014 een motie heeft 
verworpen de geheimhouding van het rapport van de Verkenningscommissie op te heffen; 
 
overwegende dat dit niet over een komt met de uitspraken van de hiervoor genoemde partijen in de 
gemeenteraad van Steenbergen voorafgaand aan de verkiezingen voor de gemeenteraad; 
 
overwegende dat na de verkiezingen sprake is van een gewijzigde samenstelling van de raad; 
 
overwegende dat nu sprake is van een nieuwe zittingsperiode van de raad, waardoor de motie van 
wantrouwen geen rechtsgrond meer kent tot het doen van een aanbeveling aan de Minister van BZK 
tot het verlenen van ontslag aan de burgemeester; 
 
overwegende dat het belang van transparant bestuur zulks wenselijk maakt en mede overwegende 
dat meerdere raadsleden en fracties zoals hiervoor vermeld openbaar hebben verklaard dat het 
rapport van de Verkenningscommissie openbaar dient te worden gemaakt; 
 
besluit de geheimhouding van het rapport van de Verkenningscommissie op te heffen per 1 mei 2014 
en bepaalt voorts dat de Commissaris van de Koning en de betrokkenen die werden genoemd in het 
rapport van de Verkenningscommissie door de griffie van de gemeente Steenbergen schriftelijk zo 
spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van dit besluit; 
 
gaat over tot de orde van de dag. 
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