
 

Willem  va n  d en  

Be r ge  

Te le fo o n : 0 1 6 7 -5 2 1 5 5 7 ] 

 Mo b ie l:    0 6 -3 4 3 6 6 5 2 5  

Pr in s Flo r isst r a a t   

2 8  

E-m a il : w.va n d en b e r ge@p vd a -

st een b e r gen .n l 4 6 7 1  GP 

Din t e lo o r d  

Web sit e : www.st e en b e r gen .p vd a .n l St e e n b e r ge

n  

 

Aan de waarnemend burgemeester, 

De heer J. Vos 

Gemeente Steenbergen 

 

 Dinteloord, 18 juni 2014 

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: 2014131 
 

 Betreft: Opzeggen vertrouwen functioneren griffier 

 

O P E N  B R I E F 

 

 

Geachte burgemeester, 

 

Naar aanleiding van de door u gegeven motivatie bij het laten verwijderen van de inmiddels beruchte brief van ene G. van 

Boven, waarvoor overigens op zichzelf dank, heeft de PvdA-fractie zich nader in de door u gegeven motivatie verdiept. 

 

U stelt dat u er aan hecht dat de juiste procedures worden gevolgd. In dat verband wijs ik u op het volgende: 

 

Volgens het Besluit Informatiebeheer van 2006, welke is gebaseerd op de Archiefverordening, wordt in artikel 15, 

identificering van documenten, voorgeschreven dat van ieder document wordt vastgelegd wanneer het document is ontvangen 

of opgemaakt en wie de afzender of vervaardiger is. Aan dit B&W-besluit is objectief gezien niet voldaan omdat niet zeker is 

wie de afzender is, immers een adres of andere indentificatiegegevens ontbreken. 

Voor de juiste gang van zaken is het hoofd van de betreffende beheerseenheid verantwoordelijk. In onze ogen is dat hier de 

griffier, die daarmee haar plicht verzuimd heeft. 

 

Het is echter erger. Het hoofd van de beheerseenheid draagt blijkens artikel 26 van datzelfde B&W besluit de 

verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van de daarvoor in aanmerking komende stukken. Louter uit het feit dat de 

anonieme brief in elk geval voor de griffier herkenbare als geheim geclassificeerde informatie bevat had deze brief dus als 

geheim document behandeld moeten worden. Ook hierin heeft de griffier in onze ogen verzaakt. 

 

Ook uit het onlangs door u ondertekende Regelement van Orde voor de raadsvergadering en andere werkzaamheden van de 

raad (1-4-2014) blijkt uit artikel 13, lid 2 dat indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid van de 

gemeentewet geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken op het besloten deel van het Raads Informatie Systeem 

geplaatst. Diverse delen van de brief van Van Boven bevatten voor de griffier herkenbare aanhalingen uit geheim verklaarde 

stukken, dan wel intrinsiek vertrouwelijke stukken. De brief had dus tenminste op het vertrouwelijke deel van het RIS 

geplaatst moeten worden.  

 

Maar zelfs dat had niet gemogen daar voor wat betreft de aanhalingen uit het functioneringsgesprek met de burgemeester 

zelfs geldt dat deze kennis wettelijk gezien in de boezem van de functioneringscommissie dient te blijven en dus helemaal 

niet op het RIS terecht hadden mogen komen. De griffier is hiervoor eerst verantwoordelijk en ook hierin heeft zij in onze 

ogen gefaald. 

 

Kortom deze stukken hadden volgens wet- en regelgeving niet op het RIS terecht mogen komen, zelfs niet op het besloten 

deel. 

Nu heeft u aan de heer Van den Berge, fractievoorzitter voor de PvdA Steenbergen in een telefoongesprek op 16 juni jl. 

aangegeven dat u de brief zelf niet gezien heeft, maar dat u er wel met de griffier over gesproken had en dat u toestemming 

had verleend om de brief op het RIS te plaatsen. In onze ogen bent u daarin dan misleid, daar de griffier zeker wist / moet 

hebben geweten hoe gevoelig de inhoud van de brief van Van Boven was. 
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Afgaand op uw verklaring kan ik niet anders dan constateren dat in de kwestie rond de brief van Van Boven niet conform de 

procedures is behandeld en dat wat de PvdA-betreft de griffier in deze ernstige verwijten valt te maken. 

Dit alles samennemend is er in onze ogen sprake van ernstig plichtsverzuim, waarbij zelfs de opzettelijkheid daarvan niet 

kan worden uitgesloten. Dat is dan ook, gevoegd bij de eerdere door haar gemaakte ernstige fouten rond de 

functioneringscommissie Burgemeester, de reden dat de PvdA-fractie heeft besloten het vertrouwen in de griffier, mevrouw 

Van der Meer op te zeggen. 

Onderstaand treft u een citaat uit de Integriteitsnota van de gemeente Steenbergen: 

Integriteit van het openbaar bestuur is een onderwerp dat de laatste tijd veel in de belangstelling staat. Het besef dat 
elke overheidsdienaar boven elke twijfel verheven moet staan leeft sterk in onze samenleving. Een bestuurder of 
ambtenaar die uit eigenbelang, of als gevolg van manipulatie door anderen, misbruik maakt van zijn positie, kan het 
beeld oproepen van een onbetrouwbare organisatie. Dat schaadt het imago van de overheid en kan zelfs het 
functioneren van de overheid ernstig ondermijnen. Tien jaar geleden was het wijlen minister Dales die het thema 
integriteit hoog op de agenda plaatste en die er geen misverstand over liet bestaan over hoe zij er over dacht: “De 
overheid is integer of ze is het niet; een beetje integer kan niet”. 

Een overheid die het niet nauw neemt met de integriteit verliest het vertrouwen van de burger. En zonder dat 
vertrouwen kan een democratie niet functioneren. 

Wij verwachten van u dat u dat vertrouwen van de burgers door uw handelen weer hersteld. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens de PvdA-fractie 

 

W.J. van den Berge 

Fractievoorzitter  

 

In afschrift gezonden aan de pers 

 


