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Gemeente Steenbergen 

t.a.v. Waarnemend burgemeester J. Vos 

Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

 

Steenbergen, 15 juni 2014. 

 

Vragen Steenbergse Courant aan waarnemend burgemeester J. Vos over het navolgende ingekomen 

stuk van/voor de oordeelsvormende vergadering van 26 juni 2014: 04. Van: G van Boven. Betreft: 

Bolten roept op tot transparantie.  

 

- Waarom en door wie is de brief van ‘G. van Boven’, geadresseerd aan alle raadsfracties, 
college, BNDeStem en Steenbergse Courant toegevoegd aan de ingekomen stukken voor de 

oordeelsvormende vergadering van 26 juni 2014, terwijl uit de brief niet valt af te leiden van 

wie deze precies afkomstig is? 

- Is dit gebruikelijk en/of is de gemeente wel op de hoogte wie de afzender precies is? 

- Als dat laatste niet het geval is, heeft u dan geprobeerd – b.v. via de gemeentelijke 

basisadministratie – te achterhalen of er in de gemeente Steenbergen überhaupt een G. van 

Boven woont? En zo ja, heeft u deze persoon benaderd ivm zijn/haar schrijven? 

- Wat vindt u ervan dat de briefschrijver in kwestie over veel ‘inside-information’  mbt de 
bestuurscrisis (b)lijkt te beschikken; informatie die in ieder geval tot nu toe op geen enkele 

andere manier naar buiten is gekomen, waarvan het waarheidsgehalte niet verifieerbaar is, 

met als gevolg dat diverse betrokkenen (wederom) zonder feitelijke onderbouwing 

beschadigd (kunnen) worden? 

- Bent u er zich van bewust dat dit laatste juist gebeurt door de openbaarmaking van de brief 

via het raadsinformatiesysteem van de gemeente Steenbergen, waardoor de gemeente zich 

dus schuldig maakt aan het openbaar verspreiden van ongefundeerde kritiek/informatie over 

een zeer gevoelige kwestie, die zowel het belang van de gemeentelijke organisatie als de 

bevolking schaadt? 

- Hoe gaat u dit probleem oplossen? 

- Wat vindt u ervan dat de afgesproken ‘radiostilte’ op deze manier is doorbroken?  
- Vermoedt u, de brief lezende, dat er door bestuurders uit raad en/of college, uit de vorige 

en/of de huidige ambtsperiode uit de school is geklapt? 

- Zo ja, welke stappen gaat u daartegen ondernemen? 

- In BNDeStem van zaterdag 14 juni jl valt in een artikel over de bewuste brief te lezen: 

Wethouder Cor van Geel (CDA) noemde het desgevraagd juist goed dat ‘de waarheid 
eindelijk eens naar buiten komt.’  
Op de website van BNDeStem valt in een artikel van 13 juni jl over de bewuste brief te 

lezen: Opmerkelijk is dat wethouder Cor van Geel (CDA), die als enige ook deel uitmaakte 

van het vorige college met Saskia Bolten en Ans Leloux, de brief juist bejubelt. "Eindelijk 

iemand, die de waarheid aan het licht brengt", zei hij desgevraagd. Van Geel zei te hopen 

dat de media deze kant van het verhaal nu ook eens naar buiten brengt. 

- Bent u het met de uitlatingen van dhr Van Geel eens? Zo ja, waarom ontbreekt (een 

belangrijk deel van) de informatie uit de brief dan in uw bevindingen/aanbevelingen aan de 

Commissaris van de Koning en de gemeenteraad? Zo niet, hoe gaat u hier dan tov dhr Van 

Geel mee om? 

- Bent u het met de inhoud van de brief eens? Zo ja, waarom ontbreekt (een belangrijk deel 

van) de informatie uit de brief dan in uw bevindingen/aanbevelingen aan de Commissaris van 

de Koning en de gemeenteraad? Zo niet, neemt u dan afstand van deze brief en hoe gaat u 

hier tov de ‘onbekende’ afzender mee om? 
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- Heeft u de Commissaris van de Koning op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling(en), 

aangezien hij zo nadrukkelijk heeft aangedrongen op een proces van heling, genezing en 

verzoening, met de indringende oproep tot verbetering van het bestuurlijke klimaat in de 

gemeente Steenbergen, de onderlinge verhoudingen tussen bestuurders en herstel van de 

relatie tussen gemeentebestuur en bevolking. 

Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

- Waarom staat de brief – voor zover dat wel of niet terecht is – als ingekomen stuk bij de 

oordeelsvormende vergadering van 26 juni 2014 en niet bij de raadsvergadering van 

diezelfde datum, waarin uw bevindingen/aanbevelingen op de agenda staan? 

- Bent u bereid ook deze vragen als ingekomen stuk te beschouwen? Waarbij aangetekend dat 

m.i. zowel de brief van ‘G. van Boven’ als deze vragen van toepassing zijn op de 

raadsvergadering van 26 juni 2014. 

 

Tot besluit: In de Steenbergse Courant van 13 juni jl heb ik de briefschrijver, ‘G. van Boven’, 
verzocht zich bij mij te melden/kenbaar te maken. Aan deze oproep heeft hij/zij tot op heden geen 

gehoor gegeven. Hierdoor is bij mij gerede twijfel ontstaan over de ware identiteit van deze 

persoon.  

 

In afwachting van en vertrouwend op uw zo spoedig mogelijke reactie, verzoek ik u bij deze mij op 

zo kort mogelijke termijn uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud/interview mbt de 

bestuurscrisis in het algemeen en het bovenstaande in het bijzonder. 

 

Hoogachtend, 

 

John Nijssen 

 

Steenbergse Courant 

 

Seringenlaan 70 

4651 KT Steenbergen 

E: john@publiccom.nl 

T: 06-23162068 

 

Een CC van deze brief/vragen is per e-mail verstuurd naar alle raads- en collegeleden en de griffier 

van de gemeente Steenbergen, de redactie van BNDeStem, uitgeverij Vermeulen Steenbergen, 

alsmede de woordvoerder van Commissaris van de Koning Arnoud Reijnen, met bij deze het 

verzoek aan hem om dhr Van de Donk hiervan op de hoogte te stellen. 
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