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J. Vos 
Waarnemend burgemeester 
in de gemeente Steenbergen 
 
 
 
Geachte heer Van de Donk, 
 
Op 23 december 2013 verzocht u mij de taken van de burgemeester van de 
gemeente Steenbergen als waarnemer te vervullen. U vroeg mij daarbij op 
basis van eigen ervaring een oordeel te vormen over de ambtelijke en 
bestuurlijke cultuur en, eventueel op basis van aanvullend onderzoek, een 
oordeel te vormen over de ambtelijke en bestuurlijke processen. Ook 
verzocht u mij om, in afstemming met de Raad en het College, te doen wat 
nodig is om een zodanige omgeving te realiseren dat een burgemeester 
normaal kan functioneren. U vroeg mij, na zekere tijd en in samenwerking 
met de Raad en u, te bezien of er sprake van kan zijn dat de burgemeester van 
Steenbergen haar taken kan hervatten. 
 
Ik heb deze opdracht als zeer eervol ervaren. Het gaat in Steenbergen om een 
complexe en gevoelige situatie met een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis. 
Ik heb mijn werkzaamheden uitgevoerd in het volledige besef dat mijn 
bevindingen gevolgen hebben voor mensen, de gemeente en de gemeenschap, 
Steenbergen. Dat alles vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Ik kom tot mijn 
bevindingen op grond van lezing van de rapportage van de 
Verkenningscommissie onder voorzitterschap van mevrouw Van Gorp, de 
vele gesprekken die ik in het kader van uw opdracht heb gevoerd en mijn 
ervaringen als waarnemend burgemeester in Steenbergen. Voor de 
volledigheid voeg ik het rapport van de Verkenningscommissie als bijlage aan 
deze brief toe. (bijlage 1)  
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Het was kijken, luisteren en het spreken met tientallen mensen, raadsleden en  
wethouders, medewerkers van de gemeente, de burgemeester, de 
gemeentesecretaris, de griffier, in- en externe partners van de gemeente en 
burgers uit Steenbergen. Gegeven deze gesprekken en het beeld dat ik 
daardoor gevormd heb achtte ik het niet nodig om opdracht te geven tot een 
door externen uitgevoerd nader onderzoek.  
 
Als algemene waarneming wil ik stellen dat Steenbergen een goed 
functionerende gemeenschap is met volop sociale en economische activiteiten. 
Een gemeente met een goede kwaliteit van wonen, werken en leefbaarheid. 
De verschillende kernen van de gemeente Steenbergen kennen actieve 
verenigingen en organisaties. De ligging in West-Brabant, nabij het Krammer-
Volkerak biedt kansen, er liggen mogelijkheden, zeker in toeristisch-recreatief 
opzicht. Daarnaast biedt de nieuw aan te leggen A4 én de ontwikkeling van 
AFC Nieuw Prinsenland vele kansen. 
 
Ik neem- maar daar is Steenbergen niet uniek in- een zekere afstand waar 
tussen de burgers en de gemeente. Er is onvrede en daar ligt een uitdaging 
waarmee de gemeenteraad en het college aan de slag moeten. Die breuklijn 
tussen gemeente en burgers heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van 
het ambtelijk apparaat van de gemeente. De behoefte van de burgers van 
Steenbergen aan vrijheid en speelruimte en de verwachting dat de gemeente 
daar onder alle omstandigheden in meegaat, speelt in het geheel een rol. Maar 
een overheid kan nu eenmaal niet altijd ‘ja’ zeggen. Het voeren van die 
discussie vraagt goed management van verwachtingen en goede 
communicatie. In het gemeentelijk apparaat van Steenbergen wordt met 
enthousiasme door proactieve ambtenaren gewerkt. Ook in Steenbergen moet 
de gemeentelijke organisatie zich aanpassen aan de veranderende wereld, 
antwoord geven vraagstukken rondom op nieuwe taken en beperkte 
budgetten, en vraagstukken rondom schaalgrootte en behoefte aan 
samenwerking. Als kanttekening wil ik hier wel kwijt dat het 
ambtenarenapparaat, gegeven de taken van de gemeente, krap bemeten is, 
maar men weet zich te redden.  
 
De gemeenteraad en het college van Steenbergen moeten de dialoog met de 
burgers van de gemeente aan gaan. De gemeenteraad functioneert  in 
algemene zin naar behoren en komt in mijn opvattingen in gezonde debatten 
en in wisselende meerderheden tot gedragen besluiten. De raad is na de 
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verkiezingen sterk vernieuwd en men wil in de komende jaren, samen met 
een eveneens vernieuwd college tot resultaten komen. Echter in de 
gemeenteraad is de ontstane situatie er onverminderd een die zeer gevoelig 
ligt. Het optreden van de gemeenteraad heeft op een aantal momenten 
bijgedragen aan de spanningen. Er zijn scheidslijnen in opvattingen langs de 
lijn coalitie/oppositie. Er is een open wond en dat is de situatie die ontstaan is 
rondom de burgemeester van Steenbergen, mevrouw Bolten. Zolang die 
wonde niet genezen is, zullen de verhoudingen gespannen blijven. 
  
De situatie die in Steenbergen is ontstaan in een keten van actie en reactie 
tussen mensen. Die keten begint ruim voordat de Verkenningscommissie 
onder voorzitterschap van mevrouw Van Gorp op 3 oktober 2013 haar 
rapport uitbrengt. In feite vormt deze cyclus van actie en reactie tot op de 
huidige dag de situatie in Steenbergen. Voordat ik tot mijn bevindingen kom, 
hecht ik er waarde aan om het verloop van het totale proces, na vele 
gesprekken en naar beste weten, te schetsen. 
 
Na een lange zoektocht naar een gemeentesecretaris werd de huidige 
functionaris in 2011 benoemd. Direct na haar aantreden begon zij een 
reorganisatieproces op een wijze die tot grote spanningen in de organisatie 
leidde. Nog in datzelfde jaar zegde het managementteam van de gemeente het 
vertrouwen op in de secretaris. Dit werd door het toenmalige college van B. 
en W. niet geaccepteerd. Er werd voor een traject van coaching van secretaris 
en managementteam gekozen om de situatie te normaliseren. Optisch was die 
reparatie succesvol, de onderliggende spanning bleef echter. Er was een 
fragiel evenwicht dat werkbaar leek maar de gemeentesecretaris functioneerde 
mede hierdoor niet optimaal bij de komst van de nieuwe burgemeester. In het 
optreden van de gemeentesecretaris speelt haar gebrek aan empathie, tact en 
een onvermogen tot inspireren  hetgeen zij compenseert door  onnodig en 
met harde hand optreden. 
 
De nieuwe burgemeester is met grote unanimiteit en draagvlak gekozen. De 
profielschets ging uit van een communicatief en naar de samenleving toe 
verbindend profiel. Die rol is door de burgemeester goed opgepakt. Er 
ontstond draagvlak in de gemeenschap.  Binnen het college van B&W en bij de 
gemeentesecretaris was het beeld echter anders. De burgemeester was 
afkomstig uit ‘de grote stad’, had daar ervaring opgedaan als wethouder. Zij 
had vanuit die achtergrond bijzondere verwachtingen over de aard van het 
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burgemeesterschap en de reikwijdte van het ambt. Dit leidde tot spanningen. 
De gemeentesecretaris voelde zich, daar waar zij nog steeds zoekende was 
naar haar eigen rol en positie, bedreigd.  
 
Van een burgemeester wordt ook intern rust, stabiliteit, verbinding en het 
vermogen boven de partijen te staan verwacht. De burgemeester vertoonde 
echter onder stress niet-professioneel gedrag van emotionele aard. Dit signaal 
kwam uit meerdere gesprekken van mensen die met de burgemeester te 
maken hadden.  Die houding droeg bij aan verdere spanningen, niet alleen ten 
opzichte van de secretaris, maar ook ten opzichte van de griffier en binnen het 
college.  
 
Tegen die context werd een functioneringsgesprek met de burgemeester 
voorbereid. Dat gebeurde met de nodige onhandigheid. Als voorbeeld is te 
noemen dat  in plaats van aan personen, input  werd gevraagd aan gremia als 
het MT, het college en de fracties uit de gemeenteraad.  Dat betekent dat er 
binnen deze gremia een gezamenlijke opvatting geformuleerd moest worden. 
In die gezamenlijke opvattingen herkenden b.v. individuele leden van het MT 
zich niet en die leden namen ook afstand van wat genoteerd stond. Van die 
bezwaren werd wel aantekening gemaakt, maar de nuances gingen  verloren 
omdat de griffier van alle inbreng een geanonimiseerde versie maakte, zodat 
de zaak nog verder op scherp werd gezet. De relatie tussen de raadsgriffier en 
de burgemeester kende spanningen maar in mindere mate dan de relatie 
tussen burgemeester en gemeentesecretaris.  
Ik heb een advies geschreven over de wenselijke verbeteringen van het proces 
rond de voorbereidingen van het functioneringsgesprek met de burgemeester 
dat ik als bijlage toevoeg (bijlage 2). 
 
Met de burgemeester is over de voorbereiding van het functioneringsgesprek 
nauwelijks gesproken. Omgekeerd heeft zij ook niet om een dergelijk gesprek 
gevraagd. Het zijn niet de fractievoorzitters maar drie, door de gemeenteraad 
gekozen raadsleden die het gesprek met de burgemeester aangaan. Zij kregen 
de geanonimiseerde notitie van de griffier kort van te voren, en zijn geschokt 
door de inhoud maar stoppen het proces niet. Ook de burgemeester kende de 
notitie niet. Het gesprek verloopt daardoor niet goed, de burgemeester 
ervaart het gesprek als zeer onaangenaam en zoekt contact met u. De 
commissie besluit  het proces stil te leggen en alle stukken uit de 
voorbereiding ter beschikking te stellen aan de fractievoorzitters.  
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De conflicten tussen de gemeentesecretaris, het college en de burgemeester 
liggen in volle omvang op de tafel van gemeenteraad en CdK. De 
gemeenteraad is volledig verrast. In deze fase stelt de burgemeester voor om 
naar aanleiding van deze situatie een onderzoek uit te laten voeren en vraagt 
ze steun van de fractievoorzitters en vervolgens van het college van B&W om 
in de tussentijd de gemeentesecretaris op non-actief te stellen. 
 
Er volgt overleg tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad en U. Een 
en ander leidt in augustus 2013 tot een door de CdK en Presidium ingestelde 
Verkenningscommissie onder voorzitterschap van mevrouw Van Gorp. De 
commissie brengt op 3 oktober advies uit. Het advies is onder andere om 
afscheid te nemen van de gemeentesecretaris. De fractievoorzitters uit de 
gemeenteraad volgen dit advies niet. Zij vinden het advies te streng voor de 
gemeentesecretaris en te mild voor de burgemeester.  
 
Na overleg met het college van B. en W. willen de fractievoorzitters een 
traject van verzoening tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris.  
Omwille van dit traject wordt het rapport van de Verkenningscommissie 
vertrouwelijk verklaard. Er wordt een externe mediator, Hannie te 
Grotenhuis, aangesteld en die gaat aan het werk. Zij neemt na verloop van tijd 
een zekere verbetering van de onderlinge verhoudingen waar. 
 
Op 27 november legt u een werkbezoek af in de gemeente Steenbergen. 
Tijdens dat bezoek wordt in een overleg met de fractievoorzitters, de 
gemaakte afspraak, dat de Raad en u gezamenlijk optrekken, herbevestigd. 
Het mediationtraject wordt in december, tussentijds zonder U geëvalueerd. 
Eerst in een gesprek van de mediator met de fractievoorzitters, daarna in een 
gesprek met de burgemeester er bij. Dit tweede gesprek verloopt niet goed. 
De burgemeester spreekt echter wel haar vertrouwen uit in de 
gemeentesecretaris en een gezamenlijke toekomst.  
 
Er wordt afgesproken om de mediation vol te houden, maar de wijze waarop 
het gesprek is verlopen maakt  de burgemeester onzeker over wat haar kan 
overkomen en zij bereidt als gedachtenexperiment een afscheidsverklaring 
voor, die zij aan u wil voorleggen. Deze concept afscheidsverklaring belandt 
abusievelijk bij Omroep Brabant, die vervolgens op woensdag 18 december 
bericht over het voorgenomen aftreden van de burgemeester.  
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Een meerderheid van de raad is woedend omdat de verklaring in schril 
contrast stond met wat de burgemeester eerder in het gesprek gezegd had. Er 
volgt een motie van wantrouwen die echter door de burgemeester naast zich 
neer gelegd wordt. Mijn aanstelling als waarnemend burgemeester volgt. Op 
de motie van wantrouwen reageert een gedeelte van de bevolking van 
Steenbergen met een handtekeningenactie en de vorming van de groep 
Steenbergen Achter Saskia (SAS). In maart vinden er 
gemeenteraadsverkiezingen plaats maar ook in de nieuwe gemeenteraad 
blijven de verhoudingen op dit punt gevoelig en pijnlijk en emotioneel.  
 
Ik kom tot mijn bevindingen. Zoals eerder gesteld, is er een keten van oorzaak 
en gevolg, van actie en reactie. De handelswijzen van mensen die bijgedragen 
hebben tot die keten van oorzaak en gevolg, kunnen tot opvattingen en 
oordelen over het eigen of vermeende eigen gelijk leiden. Of dat ook leidt tot 
een oplossing is een tweede. Toch is die oplossing nodig. Vanuit dat 
vertrekpunt van een noodzakelijke oplossing kom ik tot de volgende 
bevindingen: 
 

1. De ambtelijke organisatie heeft de nodige vernieuwingsslagen te maken, 
wil die handschoen oppakken om kwaliteit van werken, dienstverlening 
en dialoog met de samenleving te verbeteren om zo Steenbergen van 
dienst te zijn. Ook wil de organisatie zich aanpassen zodat zij antwoord 
kan geven vraagstukken rondom  nieuwe taken,  schaalgrootte en de 
wens tot samenwerking. Noodzakelijke reorganisaties kunnen op 
redelijk draagvlak rekenen. De oorzaak van de situatie zit niet in de 
organisatie van de gemeente maar zij heeft er wel last van. 

2. In de gemeenteraad is de ontstane situatie er onverminderd een die zeer 
gevoelig ligt. Er zijn scheidslijnen in opvattingen langs de lijn 
coalitie/oppositie. Ik heb vertrouwen in het functioneren van de raad 
onder de voorwaarde dat de wonde genezen kan. Binnen het college van 
B. en W. en de raad is er een groot verlangen dit pijnlijke dossier te 
sluiten al zal het tijd en inzet vergen om alle kwetsuren te genezen. 

3. De griffier doet haar werk voor de gemeenteraad goed, maakt het 
mogelijk dat de gemeenteraad op sterkte functioneert. Zij heeft in de 
voorbereidingen van het functioneringsgesprek echter rommelige 
steken laten vallen, onhandig gemanoeuvreerd en heeft daaruit lering 
getrokken. Zij is in staat en bereid een burgemeester goed te 
ondersteunen. 
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4. De gemeentesecretaris mist in haar aanpak empathie en het vermogen te 
inspireren. Dit is een permanente factor in haar gedrag. De relatie 
tussen de secretaris en het MT is gespannen en zal dat om die reden 
blijven. Binnen het vorige college had zij draagvlak maar de slotsom is 
dat er teveel gebeurd is, zodat zij in Steenbergen niet op haar plaats is.  
Zij zal elders beter kunnen functioneren. Ik heb hierover met haar 
diverse gesprekken gevoerd en inmiddels heeft zij mij bevestigd haar 
functie als gemeentesecretaris neer te leggen en op zoek te gaan naar 
een functie buiten de gemeentelijke organisatie van Steenbergen. Het 
college van B&W is bereid haar in dat traject te ondersteunen.  

5. De burgemeester is heel snel in het nauw gekomen. Dat komt  deels 
door haar eigen houding en gedrag en deels door de omgeving. De 
secretaris en de burgemeester zagen elkaar wederzijds als een 
bedreiging. De gang van zaken rondom het functioneringsgesprek leidde 
tot een definitieve breuk. Het gedrag  van de burgemeester in de 
navolgende periode droeg bij aan verdere spanningen binnen het 
college, de gemeentelijke organisatie en de raad. Het bekend worden 
van de gelekte brief en een mogelijk aftreden leidde tot een motie van 
wantrouwen. Gegeven dit proces, het verlies aan vertrouwen binnen de 
oude raad, het ontbreken van draagvlak en vertrouwen in de nieuwe 
raad en de opvattingen binnen het college van B. en W. ontbreken de 
voorwaarden voor een succesvolle terugkeer van mevrouw Bolten in 
het ambt van burgemeester van Steenbergen. 

 
Ik besef dat deze bevindingen bij diverse mensen in Steenbergen en vooral 
bij de secretaris en de burgemeester van Steenbergen hard zullen 
aankomen. Maar er is naar mijn beste inzicht geen andere weg denkbaar. 
Het is in het belang van Steenbergen en alle betrokkenen dat er een 
afronding komt, zodat er gewerkt kan worden aan een nieuwe toekomst.  
 
 
 
J. Vos 
 
 
 
 


