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Geachte burgemeester, 
 
In antwoord op u brief van 24 juni jl. naar aanleiding van het beklag van de PvdA-fractie over de gang van 
zaken rond de anonieme brief van ene G. van Boven bericht ik u dat uw antwoord de PvdA-fractie niet 
bevredigd. Ik zal u toelichten waarom. 
 
Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat niet bij elke brief nadrukkelijk wordt gecontroleerd of de afzender 
bestaat en of de opgegeven gegevens kloppen. Meestal is dat namelijk wel het geval. 
In de situatie van de brief van Van Boven gaat het echter om een zeer beladen kwestie en dat maakt zaken 
anders. Dat vergt grotere zorgvuldigheid. Als namelijk bij een kwestie als de bestuurscrisis blijkt dat de ware 
identiteit van een in dat kader ontvangen brief wegens het ontbreken van verdere gegevens niet verifieerd 
kan worden, dan moet er toch bij de griffier maar ook bij u een lampje gaan branden waar het gaat om de 
vraag of dit wel zuivere koffie is. 
Het B&W-besluit schrijft voor dat vastgelegd moet worden van wie de brief afkomstig is en daar hoort 
normaal gesproken een postadres of emailadres bij en zo mogelijk een telefoonnummer. Dit is bij de meeste 
gemeentes zeer gebruikelijk en soms zelfs expliciet vastgelegd in een verordening. Wanneer er alleen een 
naam genoemd wordt is ten enenmale volstrekt onduidelijk van wie de brief afkomstig is. Het kan namelijk 
niet worden gecontroleerd. Derhalve staat niet vast van wie de brief afkomstig is en wordt daarmee niet 
voldaan aan de strekking van het B&W-besluit. De PvdA is daar precies in. 
De PvdA-fractie kan zich dan ook niet in uw antwoord vinden. Met uw uitleg zet u de deur wagenwijd open 
voor allerlei beschamende brievenschrijverij met gefingeerde namen en fraai verzonnen handtekeningen. 
Wij denken dat dat niet de bedoeling kan zijn. Uw lezing van de procesgang kan daarom niet serieus 
genomen worden. 
 
Daar komt dan nog bij dat de brief gegevens bevat (althans een selectieve keuze) uit vertrouwelijke 
informatie, zulke informatie dat het de griffier, maar toch zeker ook u, moet opvallen dat de schrijver van 
deze brief, die zijn verblijfplaats niet bekend maakt, over informatie beschikt die hij/zij alleen van binnen uit 
de raad moet hebben gekregen. Daar dit niet alleen vertrouwelijke maar zelfs wettelijk geheime informatie 
betreft, had ook dat gegeven bij de griffier, maar zeker bij u, moeten leiden tot een zorgvuldiger afweging of 
u deze brief wel als normale ingekomen post kunt behandelen. Ook om die reden bevredigd uw antwoord de 
PvdA-fractie niet. 
 
Uit onze verwijzing naar geheime informatie kan overigens ons inziens niet worden afgeleid dat dit ook 
correcte informatie betrof. Uw verwijzing daarnaar achten wij onnodig en geeft een verkeerde toon. 
Het betrof zeker dergelijke informatie, doch slechts een selectie die buiten haar context was geplaatst en die 
daarmee onwaarachtig is. 
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Uw redenering met betrekking tot het van gemeentewege openbaar maken van deze onwaarachtige en zelfs 
lasterlijke brief waarmee naar onze overtuiging de geheimhoudingsplicht werd geschonden volgen wij niet. 
Er wordt overduidelijk informatie gegeven die afkomstig is uit vertrouwelijke stukken. Dat de briefschrijver 
niet om geheimhouding vraagt doet hier niet ter zake. Het is informatie die niet verder verspreid behoort te 
worden. Zowel u als de griffier hadden daar op toe moeten zien. Ons standpunt t.a.v. de griffier is dan ook 
ongewijzigd. 
 
Wat ons betreft staat intussen wel vast dat de wijze waarop deze brief nu ook in tweede instantie is 
behandeld niet bijdraagt aan een proces dat moet leiden tot heling en verzoening. 
U hoeft wat ons betreft dan ook niet op deze brief te reageren. Wij kunnen ons niet vinden in de uitleg die u 
geeft en op een herhaling van zetten zitten wij niet te wachten.  
 
Een afschrift van deze brief is gezonden aan de Commissaris van de Koning, de heer Van der Donk, de 
griffie t.b.v. de collega raadsleden en is beschikbaar gesteld aan de lokale pers. 
 
Met bezorgde groet, 
 
Namens de PvdA-fractie 

 
W.J. van den Berge 
Fractievoorzitter  
 


