
Voorzitter, 

 

Precies op het moment dat ik nu spreek krijgt mijn jongste dochter na 6 jaar 

hard werken haar gymnasiumdiploma uitgereikt. Een gebeurtenis die ik moet 

missen omdat ik in mijn rol van lid van de gemeenteraad op wil komen voor het 

algemeen belang. En voorzitter het algemeen belang gaat bij mij voor op het 

eigen belang. Dat dit noodzakelijk is, is een gevolg van het falen van dit 

Steenbergse Stadsbestuur, waar ik tot mijn schande deel van uitmaak en 

waarover ik zeer verbolgen ben omdat de leden van het vorige stadsbestuur, 

ondanks dat ik hen heb proberen te overtuigen van hun verkeerde handelwijze, 

weigerden naar de feiten te kijken en eigenwijs hun pad vervolgden.  

 

Voorzitter u heeft in een brief aan de Commissaris van de Koning uw 

bevindingen over de gang van zaken rond de bestuurscrisis in Steenbergen 

kenbaar gemaakt. Tegelijkertijd met deze brief is het rapport van de 

Verkenningscommissie openbaar gemaakt. 

Voorzitter u verdient een compliment van de PvdA voor uw heldere 

rapportage. De PvdA-fractie vindt dat u in uw brief geen onwaarheden hebt 

vermeldt. Wel blijven er enkele saillante zaken door u bewust onbesproken en 

worden onderdelen veel te mild behandeld. Uw brief mag dan geen 

onwaarheden bevatten zij geeft helaas een bepaalde uitsnede van de 

waarheid. De PvdA begrijpt dat wel, maar soms moeten zaken duidelijk 

uitgesproken worden om verder te komen. En dat gebeurd helaas nu niet. 

 

U constateert terecht dat er ook in deze nieuwe raad en in het nieuwe college 

geen draagvlak is voor terugkeer van burgemeester Bolten. Dat betreurt de 

PvdA-fractie, dat betreurt een flink deel van de Steenbergse bevolking. 

Dat terugkeer niet mogelijk is begrijpt echter iedereen: de anti-Boltenpartijen 

bezetten een meerderheid van de raadszetels en zij hadden al vóór de 

verkiezingen de rijen gesloten en een coalitie gevormd en hun kopstukken 

zitten nu als wethouder in het college.  

De mogelijkheid van tussentijdse verkiezingen zijn wettelijk uitgesloten. We 

moeten het er dus mee doen. In dat licht bezien acht de PvdA de keuze om uw 

bevinden pas na de verkiezingen publiek te maken een verkeerde. De inwoners 

waren daardoor onvoldoende geïnformeerd om een juiste afweging te kunnen 



maken. De verkiezingsuitslag doet daarmee geen recht aan de actuele politieke 

situatie. 

De Volkspartij en de PvdA hadden dat draagvlak voor terugkeer van mevr. 

Bolten overigens graag willen creëren, dit ondanks dat er tekortkomingen in 

houding en gedrag van mevrouw Bolten als beginnend burgemeester zijn aan 

te wijzen. Zij verdiende echter ons inziens een tweede kans. Die kans heeft zij 

helaas niet gekregen. 

Ook uw analyse van het disfunctioneren van gemeentesecretaris Leloux 

onderschrijven we.  

Waar u echter de handelswijze van mevrouw Van der Meer, de griffier,  

beschrijft, is de PvdA van mening dat u veel te mild bent geweest. Haar rol in 

deze bestuurscrisis is aanmerkelijk groter dan u doet voorkomen. Mevrouw 

Van der Meer wist als geen ander hoe kwetsbaar de positie van de 

burgemeester was. Niettemin heeft zij doelbewust de meningsvorming van de 

functioneringscommissie jegens mevr. Bolten in negatieve zin beïnvloed. Die 

commissie is zo blijkt ook argeloos en slecht voorbereid aan haar belangrijke 

taak begonnen. Juist een griffier dient een functioneringscommissie zo te 

begeleiden dat zo’n gesprek leidt tot het beoogde doel: feed-back geven aan de 

burgemeester en haar zo mogelijk bijsturen.  

Uit het rapport van de Verkenningscommissie blijkt dat de griffier vond dat de 

burgemeester niet goed functioneerde zij kon dat echter niet onderbouwen. De 

PvdA vindt dat deze niet te onderbouwen mening de gang van zaken zeer heeft 

beïnvloed. 

In dit verband noem ik ook de wijze waarop mevrouw Korst van het CDA, 

voortvloeiend uit haar rol van voorzitter van de voormalige 

benoemingscommissie, het vertrouwen van burgemeester Bolten heeft 

beschaamd, door een niet geverifieerd en niet gewaarmerkt verslag van een 

vertrouwelijk gesprek tussen haar en mevrouw Bolten aan de griffier 

beschikbaar te stellen met het uitdrukkelijke oogmerk de 

functioneringscommissie te beïnvloeden. Het is evenzogoed een schande dat 

de griffier haar hierop niet heeft gecorrigeerd. U heeft dat weggelaten, maar 

dit heeft de latere gang van zaken sterk beïnvloed. 

De griffier is met deze handelingen in meerderlei opzicht de bepalende factor 

geweest in het proces rond de bestuurscrisis. U doet dat af met rommelige 

fouten etc. De PvdA weet beter. En nu onlangs,  met het moedwillig publiceren 



van een anonieme lasterlijke brief met bovendien herkenbare duidingen uit 

zelfs wettelijke geheime stukken, is wat de PvdA betreft de grens definitief 

overschreden. Deze brief beoogt nadrukkelijk mevr. Leloux, met wie mevr. Van 

der Meer op vriendschappelijke voet staat, vrij te pleiten. Een soortgelijke brief 

die juist mevr. Bolten vrij zou pleiten zou zij beslist niet hebben geplaatst. De 

PvdA-fractie gelooft niet dat deze griffier als een loyale, boven de partijen 

staande, ondersteuner van de raad kan functioneren. Zij laat haar politieke 

voorkeur in haar handelen doorwerken. Dat kan en mag niet. Dat is de reden 

waarom wij het vertrouwen in haar hebben opgezegd. 

 

Voorzitter, uw bevindingen focussen sterk op consequenties voor een drietal 

individuen, maar laat de in de ogen van de PvdA-fractie de hoofdoorzaak 

onbelicht.  

 

En die is, naar het vaste oordeel van de PvdA-fractie, dat het stadsbestuur, dat 

wil zeggen de raadsleden en wethouders, in meerderheid ernstig hebben 

gefaald in het onderkennen van de situatie, zoals u die nu zo helder beschrijft. 

Ook de wijze waarop zij daarmee is omgegaan kan de toets der kritiek niet 

doorstaan. Van de vele bijeenkomsten zijn geen verslagen gemaakt en de 

vergaderingen verliepen chaotisch. Het is aan dit falende stadsbestuur te wijten 

dat een weloverwogen, op onderzoek gebaseerd, advies van deskundigen - de 

Verkenningscommissie onder leiding van mevrouw Van Gorp  - willens en 

wetens in de wind werd geslagen en geheim werd gehouden. Een meerderheid 

is, ondanks indringende waarschuwingen van een minderheid, zijn eigenwijze 

koers gaan varen met als kwalijk gevolg de nu bekend geworden schade, zowel 

materieel (vooral financieel) als immaterieel (schade aan personen en schade 

aan het imago van Steenbergen en daarenboven het verlies van gezag bij onze 

inwoners). De wijze waarop zij met deze kwestie is omgegaan heeft grote 

maatschappelijke onrust teweeg gebracht, het heeft de verkiezingen gekleurd 

en het heeft geleid tot een gekunstelde coalitie. 

 

Maar, voorzitter, het zijn nog steeds diezelfde anti-Boltenpartijen die nu de 

touwtjes binnen dit stadsbestuur in handen hebben. Dat maakt de wijze 

waarop deze kwestie wordt afgehandeld extra relevant. Gebeurd dat niet 

adequaat, dan is het slechts wachten op herhaling. 



 

Ander onderwerp, andere personen, andere gevolgen, maar dezelfde fouten. 

 

Voorzitter de Commissaris van de Koning heeft gevraagd of het mogelijk is om 

tot verzoening en heling te komen.  

 

De PvdA-fractie heeft zich verdiept in wat voor zo’n proces van heling en 

verzoening nodig is. 

Verzoening is in feite geen keus, het is de enige optie. Vergevingsgezindheid 

baant daartoe de weg. Maar niet zomaar. Vergeving die tot verzoening leidt 

heeft een fundering. Een fundament dat bestaat uit: een willen vergeven, een 

weten dat veroordelen geen recht doet aan de toevallige gesitueerdheid van 

de schuldige, en een voelen dat vergeving de schuldenaar kan helpen. 

En met betrekking tot dat willen houdt dat in dat, wanneer de ander schuld 

bekent en oprechte spijt betuigt, er daarmee een basis is gelegd om te willen 

vergeven. Wat een noodzakelijke randvoorwaarde is om zich daarna met de 

persoon in kwestie te kunnen verzoenen. Deze basisstructuur van verzoening is 

de meest fundamentele. Daaraan worden nog de volgende aspecten 

toegevoegd; Namelijk het weten en het voelen. 

Het weten betreft dan de wetenschap dat de ander wel schuldig is, maar 

rekening houdend met de toevalligheid van diens omstandigheden weet ik dat 

een afwijzend oordeel niet gerechtvaardigd is - ook acht ik mezelf niet beter 

dan hem of haar en houd daarom de mogelijk open dat in diens plaats ik 

evenzo schuldig had kunnen zijn; 

Het voelen betreft de gevoelswaarde dat de ander schuldig is, maar rekening 

houdend met de principiële mogelijkheid dat mensen van hun fouten kunnen 

leren en zich willen beteren, kortom: gedragsverandering, hoe moeilijk ook 

misschien, voel ik dat vergeving en verzoening de persoon in kwestie kan 

helpen een ander mens te worden. 

 

In een 'geest van verzoening' op weg naar een harmonia post - een harmonie 

met jezelf en met de ander, en de wereld. Niet omdat dat alles volmaakt is of in 

alles aan de wensen en verwachtingen voldoet, maar omdat die harmonie op 

zich het startpunt voor alle volmaaktheid vormt en nieuwe verwachting wekt. 

Wie verzoening zoekt, kan vooraf niet weten of dat zoeken wordt beantwoord, 



of waar dat zoeken ophoudt, maar mag er van uitgaan dat het begint in een 

'geest van verzoening'. 

 

De PvdA-fractie zal de beschouwingen in 1e termijn en de antwoorden op de 

gestelde vragen in dit licht wegen en beoordelen. Daarbij zijn de opvattingen 

van individuen voor de PvdA niet bepalend. Het gaat met name om de 

fractiestandpunten. Daaruit zal moeten blijken of het nu zittende stadsbestuur 

de gemaakte fouten inziet en bereid is daarvoor aan de Steenbergse bevolking 

excuses te maken over hoe het stadsbestuur tot op heden met deze kwestie is 

omgegaan. Zonder dat, is een traject van verzoening en heling, waartoe de 

Commissaris van de Koning ons inziens terecht oproept, niet mogelijk. Wat dan 

ontbreekt is namelijk de ‘geest van verzoening’. 

 

Met plaatsvervangende schaamte zijn veel inwoners getuigen geweest van het 

soms ronduit onbeschofte gedrag en gesproken brutaliteiten ten opzichte van 

burgemeester Saskia Bolten. Het is bovendien breed uitgemeten in de 

regionale en zelfs landelijke media. Als u de beelden van die bewuste 19e 

december nog eens terug zou kijken dan zou u kunnen zien wat de PvdA 

bedoelt. Onnodig grievende vuilspuiterij, waarmee men bewees dat de 

constateringen van Bolten aangaande de bestuurlijke cultuur meer dan terecht 

waren en dat helaas nog steeds zijn. Zie de uit het anti-Boltenkamp 

voortkomende anonieme brief van onlangs. 

 

Voor de PvdA-fractie is het ondenkbaar dat degenen die met zoveel vilein een 

burgemeester hebben weggestuurd aan wie, en ik citeer hier de Commissaris 

van de Koning: ”in de verste verte niets maar dan ook niets te verwijten valt” 

met een tweetal weesgegroetjes hier wegkomen en op het pluche kunnen 

blijven zitten. Wat de PvdA betreft moet de ontknoping van deze bestuurscrisis 

niet alleen in het openbaar besproken worden maar ook politieke 

consequenties krijgen. 

 

Voorzitter de fractievoorzitter van de PvdA heeft ook naar zichzelf gekeken. En 

dan bedoel ik mijn eigen functioneren. 

En zeker ook ik heb in dit proces fouten gemaakt, die ik achteraf betreur. Zo 

vind ik dat ik steviger had in moeten grijpen in het almaar verder uitglijdende 



proces. Er hadden van gesprekken fatsoenlijke verslagen gemaakt moeten 

worden. Daar is wel om gevraagd, ik had het echter af moeten dwingen. 

Ik heb ook te lang geprobeerd de kerk in het midden te houden, in de hoop dat 

men op zijn schreden zou terugkeren. Ik had van meet af aan duidelijker 

moeten zijn. Ik ben ook verschrikkelijk boos geweest en heb toen ik in de gaten 

kreeg welke rol de griffier in dit geheel speelde belastende informatie over de 

griffier gedeeld met de fractievoorzitters en de media. Ik heb toen het gedraai 

en gelieg mij te gortig werd de pers ingekopieerd in een interne, maar niet 

vertrouwelijke discussie onder de fractievoorzitters. Dat is niet netjes. Maar 

voorzitter, nimmer heeft eigen belang in mijn handelen een rol gespeeld. 

Slechts het belang van Steenbergen alsook het streven naar een eerlijke gang 

van zaken stonden en staan mij nog steeds voor ogen. 

 

Voorzitter de PvdA-fractie is benieuwd naar soortgelijke inzichten van de 

andere fracties alsook naar die van een aantal specifiek bij dit proces betrokken 

leden van de raad en de wethouders. 

 

De fractie heeft daartoe een aantal vragen voorbereid.  

 

Ik wil beginnen met de vraag of alle fracties straks met een simpel ja of nee een 

onomwonden antwoord willen geven op de volgende vragen: 

Vraag 1: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de Verkenningscommissie? 

Vraag 2: Onderschrijft u de bevindingen van waarnemend burgemeester Vos? 

Verder wil de PvdA-fractie van alle fracties weten wat er volgens hen nodig is 

om een proces van heling en verzoening tot stand te brengen? 

 

Aan een aantal personen willen de PvdA-fractie gerichte vragen stellen. En 

wees gerust, u hoeft niet mee te schrijven u krijgt ze uitgereikt. 

 

Ik begin met mevrouw Baartmans van Gewoon Lokaal … U heeft in het 

verleden uw collega raadsleden en de inwoners van de gemeente in de 

raadszaal beterschap beloofd, nadat u in het beruchte SLOS-interview enkele 

collega raadsleden verdacht had gemaakt en had beschuldigd. U was toen in 

uw eentje al goed voor de regionale en zelfs landelijke media.  

U beschikt dus bepaald niet over een blanco blazoen. 



Op die bewuste 19e december van 2013 was de wijze waarop u mevrouw 

Bolten de mantel uitveegde veruit de meest beschamende van allen. 

Vraag 1: klopt het dat u indertijd uw excuses heeft moeten aanbieden 

aan de raad en de Steenbergse inwoners? 

Zoals uit de rapportage van waarnemend burgemeester Vos blijkt, is er het 

nodige mis gegaan bij de voorbereiding en uitvoering van het 

functioneringsgesprek met mevrouw Bolten. Zo is bij de PvdA bekend dat op 

nadrukkelijk verzoek van de toenmalige voorzitter van de 

functioneringscommissie, uw partijgenote van Gewoon Lokaal mevr. Abresh, 

de wettelijke geheimhoudingsplicht is doorbroken. 

Vraag 2: Erkent u dat de functioneringscommissie fouten heeft gemaakt 

bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het 

functioneringsgesprek? 

Vraag 3: Erkent u dat de wettelijke geheimhoudingsplicht door de 

commissie is geschonden? 

Vraag 4: Vindt u dat u indertijd als fractievoorzitter voldoende 

inspanningen hebt verricht om de waarheid achter hetgeen u werd 

voorgehouden te achterhalen? 

U hebt meermalen in het openbaar aangegeven dat het rapport van de 

Verkenningscommissie zo de prullenbak in kan. In zijn rapportage komt de heer 

Vos weliswaar in mildere bewoordingen en met weglatingen toch ook tot 

dezelfde conclusies. 

Vraag 5: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de 

Verkenningscommissie nu wel? 

Vraag 6: Onderschrijft u de bevindingen van waarnemend burgemeester 

Vos? 

Vraag 7: Erkent u dat u in uw beoordeling van de situatie fouten hebt 

gemaakt en bent u bereid hiervoor uw excuses aan mevrouw Bolten en 

mevr. Leloux alsook de inwoners van Steenbergen te maken? 

 

Mevrouw Korst van het CDA: U heeft halverwege 2013 een openhartig en 

vooral vertrouwelijk gesprek gehad met mevrouw Bolten. U heeft van dit 

vertrouwelijke gesprek een niet door beide partijen gewaarmerkt verslag 

gemaakt. Dit eenzijdige verslag heeft u buiten medeweten van uw 



gesprekspartner aan de griffier ter hand gesteld t.b.v. de 

functioneringscommissie. 

Vraag 1: Klopt het dat u dit eenzijdige verslag aan de griffier ter hand 

hebt gesteld? 

Vraag 2: Hoe beoordeelt u dit handelen in het licht van de Steenbergse 

integriteitsnota? 

 

Meneer Van Geel van het CDA: Het is een publiek geheim dat u op het Stadhuis 

in het bijzijn van een heleboel inwoners op ongemanierde wijze en op zeer 

luide toon een scheldkanonnade hebt gericht tot mevrouw Bolten.  

Vraag 1: Klopt die waarneming vanuit het publiek? 

Vraag 2: Kunt u aangeven wat de reden is geweest van uw gedrag? 

Vraag 3: Acht u dat gedrag een stadsbestuurder waardig? 

Vraag 4: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de 

Verkenningscommissie? 

Vraag 5: Onderschrijft u zonder voorbehoud de bevindingen van 

waarnemend burgemeester Vos? 

Onlangs verscheen er een lasterlijke brief met daarin een weergave van zaken 

die buiten een kleine kring van ingewijden aan anderen niet bekend behoren te 

zijn. U heeft door een journalist van BN/DeStem laten optekenen dat met deze 

anonieme brief eindelijk de waarheid, kennelijk uw waarheid, naar buiten 

komt. U heeft zelfs de journalist geprest dit naar buiten te brengen. 

Vraag 6: Klopt het dat u de desbetreffende journalist zo hebt 

aangesproken? 

Vraag 7: Als u het rapport van waarnemend burgemeester Vos 

onderschrijft, hoe kan het dan zijn dat u daar dan tegenover deze 

journalist zoveel afstand van neemt door die anonieme brief, die een 

geheel andere conclusie geeft dan de beide onderzoeksrapporten, tot de 

waarheid te bestempelen, waarmee u impliciet aangeeft dat het rapport 

van de waarnemend burgemeester niet waar zou zijn? Wat is volgens u 

nu de echte waarheid? 

Vraag 8: Hoe integer bent als u hier in deze zaal de rapporten als 

waarheid erkent als u daarbuiten een geheel andere waarheid beleid? 

 



Meneer Zijlmans van Gewoon Lokaal: Zoals uit de rapportage van waarnemend 

burgemeester Vos blijkt is er het nodige mis gegaan bij de voorbereiding en 

uitvoering van het functioneringsgesprek met mevrouw Bolten. Zo is bij de 

PvdA bekend dat op nadrukkelijk verzoek van de toenmalige voorzitter van de 

functioneringscommissie, uw partijgenote van Gewoon Lokaal mevr. Abresh, 

de wettelijke geheimhoudingsplicht is doorbroken. 

Vraag 1: Erkent u dat de funtioneringscommissie fouten heeft gemaakt 

bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het 

functioneringsgesprek? 

Vraag 2: Erkent u dat de wettelijke geheimhoudingsplicht door de 

commissie is geschonden? 

Vraag 3: Vindt u dat u indertijd als fractievoorzitter voldoende 

inspanningen hebt verricht om de waarheid achter hetgeen u werd 

voorgehouden te achterhalen? 

Vraag 4: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de 

Verkenningscommissie? 

Vraag 5: Onderschrijft u de bevindingen van waarnemend burgemeester 

Vos? 

 

Meneer Huisman van Steenbergen Anders. U bent weliswaar nieuw in de raad 

gekozen, en de enige die nog over is van Steenbergen Anders. U heeft kennis 

kunnen nemen van de beide rapporten Van Gorp en Vos. Uit beide rapporten 

blijkt dat er rond het functioneringsgesprek en de gang van zaken tussen de 

onderdelen van het gemeentelijk bestuursapparaat 

(raad/college/gemeentesecretaris en griffie) het nodige mis is gegaan. 

U bent daarbij niet aanwezig geweest en kunt dus slechts afgaan op wat u leest 

en wat de partijgenoten van weleer u influisteren. U zit hier echter zonder last 

of ruggespraak. 

Vraag 1: Wat vindt u zelf van de rol die Steenbergen Anders heeft 

gespeeld nu u alle rapporten, ook dat van de heer Vos, hebt bestudeerd?  

Vraag 2: Had dat in uw ogen anders, lees beter, gekund? 

Vraag 3: Onderschrijft u de beide onderzoeksrapporten? 

Vraag 4: Onderschrijft de partij die u hier vertegenwoordigt beide 

onderzoeksrapporten? 

 



Meneer Van den Bosch van D66: U heeft in uw rol van fractievoorzitter samen 

met uw toenmalige wethouder, de heer Heijmans, het samen met de PvdA en 

de heer De Neve lang voor mevrouw Bolten opgenomen. U heeft net als ik 

waargenomen hoe het spel in de achterkamertjes gespeeld werd, wij hebben 

daar ook gezamenlijk tegen geprotesteerd. 

U kon zich net als de PvdA vinden in de conclusies en aanbevelingen van het 

rapport van de Verkenningscommissie. U, althans uw partijgenote mevrouw 

Baselier, heeft toen de verzuchting van mevrouw Bolten over de bestuurlijke 

wanorde openbaar raakte het roer omgegooid en de motie van wantrouwen 

gesteund. 

Vraag 1: Welk aspect van die uitgelekte verklaring heeft u doen besluiten 

het roer om te gooien? 

Vraag 2: Met de kennis van nu, zou u de motie van wantrouwen dan nog 

gesteund hebben? 

Vraag 3: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de 

Verkenningscommissie nog steeds? 

Vraag 4: Onderschrijft u de bevindingen van waarnemend burgemeester 

Vos? 

 

Mevrouw Lepolder van de VVD, ook u bent van meet af aan bij deze kwestie 

betrokken geweest. U heeft als aanvoerder van de leidende partij van de toen 

zittende coalitie ook intensief contact gehad en gehouden met de toenmalige 

VVD-wethouder, mevr. Termeer. 

U heeft het toen opgenomen voor mevrouw Leloux. Ook u vond dat het 

rapport van de verkenningscommissie de prullenbak in kon. U herkende zich 

daar totaal niet in. U hebt nu kennis kunnen nemen van de rapportage van de 

heer Vos, die hoewel in aanmerkelijk mildere bewoording feitelijk hetzelfde 

constateert als de Verkenningscommissie en dan ook geen afstand heeft 

genomen van dit rapport. 

Vraag 1: Hoe beoordeelt u nu uw eigen functioneren in deze kwestie: u 

was immers degene die de schuld uitsluitend bij mevrouw Bolten legde? 

Uw partijgenoot, de heer Broos, maakte deel uit van de 

functioneringscommissie. Hij is van mening, althans dat toetert hij in de sociale 

media: dat als hij weer voor de situatie zou komen te staan hij het precies zo 

weer zou doen. 



Vraag 2: Onderschrijft u de constatering in het rapport Vos dat er bij de 

voorbereiding en uitvoering van het functioneringsgesprek de nodige 

steken zijn gevallen, wat dus inhoud dat dit zo niet nog eens zou moeten 

gebeuren? 

Vraag 3: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de 

Verkenningscommissie nu wel? 

Vraag 4: Onderschrijft u de bevindingen van waarnemend burgemeester 

Vos? 

 

Meneer Broos van de VVD, U bent lid geweest van de functioneringscommissie. 

Als al gezegd nog onlangs gaf u aan dat u het exact zo weer zou doen. 

Vraag 1: Met nu ook de kennis van de bevindingen van de heer Vos, blijft 

u bij uw standpunt of ziet u in dat er door de functioneringscommissie 

toch stevige fouten zijn gemaakt? 

Vraag 2: Beseft u nu dat u de geheimhouding hebt geschonden als lid van 

de functioneringscommissie en dat daarom aangifte bij het OM is 

gedaan? 

Vraag 3: Onderschrijft u het onderzoeksrapport van de 

Verkenningscommissie nu ook? 

Vraag 4: Onderschrijft u de bevindingen van waarnemend burgemeester 

Vos? 

 

Voorzitter de PvdA-fractie heeft geen vragen gesteld aan het andere lid van de 

functioneringscommissie, de heer Remery. Dat is bepaald geen omissie en ik zal 

dat toelichten. De heer Remery heeft zich in het verdere verloop van dit proces 

terughoudend opgesteld en in een gesprek met de PvdA-fractie en andere 

PvdA-leden aangegeven dat hij zich de kwestie zeer heeft aangetrokken en 

daarvan geleerd heeft. En juist dát voorzitter maakt dat de PvdA wat hem 

betreft vergevingsgezind is. 

 

Voorzitter omdat de PvdA, maar ook de burgers van Steenbergen, nadrukkelijk 

en expliciet antwoord willen krijgen op deze indringende vragen, vraagt de 

PvdA fractie om elk van de personen aan wie vragen zijn gesteld daartoe 

aansluitend aan de eerste termijn in de gelegenheid te stellen antwoorden te 

geven.  Voor de PvdA zijn namelijk de antwoorden bepalend voor haar 



definitieve standpuntbepaling en vanwege de volgorde in de spreektijd zou een 

deel van de antwoorden in de standpuntbepaling niet kunnen worden 

meegenomen. 

Voorzitter na deze beantwoording heeft de PvdA-fractie behoefte aan een 

schorsing van 15 minuten om de antwoorden op hun merites te kunnen 

beoordelen en te verwerken in onze reactie in de 2e termijn. 

 

Dank u wel. 


