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Aan de heer J. Vos, 

Waarnemend Burgemeester van de 

Gemeente Steenbergen 

 

 Dinteloord, 16 juni 2014 

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: 2014129 
 

 Betreft: Vragen in het kader van art. 42 van de 

Raadsverordening 
 

Geachte heer Vos, Burgemeester, 

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de Commissaris van de Koning (CdK), de heer Wim van de Donk hebben de leden van het 

Steenbergs Stadsbestuur (Raad en College) een radiostilte in acht genomen. 

 

In de krant van afgelopen zaterdag (BN/De Stem) staat een artikel naar aanleiding van een anonieme brief van een verder 

niet identificeerbare persoon onder de naam van G. van Boven. In dit artikel maakt BN/DeStem er melding van dat 

wethouder Cor van Geel  de anonieme brief bejubelt en hij wordt als volgt geciteerd: 

 

"Eindelijk iemand, die de waarheid aan het licht brengt." 

 

Deze uitspraak van wethouder Van Geel roept bij de PvdA-fractie de volgende vragen op: 

1. Waarom zou voor wethouder Cor van Geel “de radiostilte” niet gelden zoals die op verzoek 
van de CdK binnen het Steenbergs stadsbestuur is overeengekomen? 

2. Vertolkt wethouder Van Geel hier een collegestandpunt of is dat zijn eigen opvatting? 
3. Heeft wethouder Van Geel over deze anonieme brief overleg gehad met andere 

collegeleden? 
4. Hoe verhoudt deze uitspraak zich met het rapport van waarnemend burgemeester Vos: 

wat is daarin volgens wethouder Van Geel dan “niet waar”? 
5. Hoe loyaal acht wethouder Van Geel zich ten opzichte van de huidige burgemeester: 

begrijpt wethouder Van Geel dat hij met deze actie de huidige burgemeester in de 
problemen brengt (door te suggereren dat hij de waarheid niet heeft verteld) net zoals hij 
eerder burgemeester Bolten zo vaak afviel, tegenwerkte en in de problemen bracht? 

6. Hoe is in het college het rapport van waarnemend Burgemeester Vos ontvangen? 
a. Onderschrijft het voltallige college de bevindingen? 
b. Zo niet welke wethouder(s) is/zijn het niet eens met deze bevindingen? 

7. Hoe betrouwbaar vindt wethouder Van Geel een anonieme brief? 
8. Hoe betrouwbaar vindt wethouder Van Geel zichzelf als wethouder van de gemeente 

Steenbergen: 
a. als hij zich niet houdt aan afspraken binnen de boezem van het stadsbestuur en met 

de CdK; 
b. als hij zijn politieke mening laat vormen door anonieme bronnen; 
c. als hij zonder enig voorbehoud deze anonieme brief bejubelt, hoewel daarin 

diverse mensen zonder enige vorm van bewijs beschuldigd worden of verdacht 
worden gemaakt.  
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Naast deze vragen naar aanleiding van de uitlatingen van de heer Van Geel zijn er ook vragen gerezen naar aanleiding van 

het feit dat de hierboven genoemde anonieme brief als formeel ingekomen poststuk via het gemeentelijke 

Raadsinformatiesysteem openbaar gemaakt is, waarmee de gemeente zelf ook de radiostilte heeft verbroken. 

 

Deze vragen luiden: 

 

9. Vindt de Raadsvoorzitter dat aan anonieme brieven status moet worden gegeven door 
deze als formele ingekomen brieven te registreren en namens de gemeente te 
distribueren? 

10. Realiseert de raadsvoorzitter zich dat wanneer aan anonieme brieven status wordt 
verleend verwacht mag worden dat dit aanleiding kan zijn voor veel meer anonieme 
brieven, waarin alle mogelijke onbewezen verdachtmakingen en smadelijke opmerkingen 
door de gemeente zelf uitvergroot en versterkt worden? 

11. Vindt de raadsvoorzitter dat de griffie deze brief als anoniem had moeten kwalificeren en 
had moeten adviseren deze brief niet als ingekomen brief aan te merken? ‘ 

12. Heeft de griffie een dergelijk advies afgegeven? 
13. Vindt de raadsvoorzitter dat de brief inhoud bevat die als geheim is geclassificeerd en ook 

om die reden niet op het openbare deel van het Raadsinformatiesysteem geplaatst had 
mogen worden? 

14. Vindt de raadsvoorzitter dat de griffie in haar adviserende rol hem hiervoor had moeten 
waarschuwen? 

15. Heeft de griffie hiervoor gewaarschuwd? 
 

Tot slot heeft de PvdA-fractie zich verbaasd over het feit dat er kennelijk iemand is (binnen of buiten de raad, we weten 

immers niet wie het is) die over een grote hoeveelheid vertrouwelijke, zelfs geheime, informatie beschikt, die soms slechts 

bij een zeer kleine groep personen bekend is. Daar deze persoon deze informatie doelbewust naar buiten brengt betreft het 

hier een strafbaar feit. 

 

Hierover heeft de PvdA-fractie de volgende vraag: 

 

16. Is de raadsvoorzitter voornemens om aangifte te doen van het verspreiden van geheime 
informatie en zodoende ook een onderzoek te laten instellen naar wie er achter de naam 
G. van Boven schuil gaat? 

 

Gelet op de omstandigheid dat er op 26 juni een openbaar debat plaats zal vinden verzoekt de PvdA-fractie deze vragen nog 

voor dit debat beantwoord te krijgen opdat deze beantwoording in het debat kan worden meegenomen. 

 

Namens de PvdA-fractie, 

 

Willem van den Berge 

Fractievoorzitter 

 

 

 


