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De Commissaris van de Koning heeft op 28 mei 2014 na ontbieding van de fractievoorzitters van de 
huidige raad van de gemeente Steenbergen opgeroepen tot een traject van heling en verzoening. De 
Volkspartij wil daar graag aan meewerken, maar stelt vast dat dat niet eerder mogelijk zal zijn dan 
nadat verantwoordelijkheid is genomen door hen die het bestuurlijk debacle in de gemeente 
Steenbergen mogelijk hebben gemaakt. Het is te eenvoudig om achterom zien na te laten en te 
stellen dat we ons moeten richten op de toekomst. Dat laatste zal wel zeker moeten gebeuren, maar 
is alleen mogelijk wanneer raad en college met een echt schone lei kunnen beginnen. De Volkspartij 
roept daarbij niet op tot een volksgericht maar verwacht van de betrokkenen bij dit proces, dat zijn in 
elk geval de fractievoorzitters van de politieke partijen in de bestuursperiode 2010-2014 en hun 
vervangers in het proces, zelfreflectie plegen en het vermogen hebben verantwoordelijkheid te 
nemen voor handelen en nalaten. Niet alleen ten opzichte van zichzelf, maar meer nog jegens de 
betrokken burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier en vooral nog naar de gehele thans 
zittende raad en in het bijzonder naar de bewoners van de gemeente Steenbergen. Het is zoals 
burgemeester Vos in zijn analyse al aangeeft taak dat college en raad de dialoog met de burgers van 
Steenbergen aan moeten gaan. Dat kan naar het oordeel van de Volkspartij ook alleen maar in 
openbaarheid en vooral volledige openheid.  
 
Vanavond spreken wij in openbaarheid over hetgeen achter ons ligt. Wij verlangen l dat van alle 
keren dat overleg wordt gevoerd waarbij leden van de raad betrokken zijn, daarvan vaststelbare en 
controleerbare verslagen worden gemaakt. De Volkspartij beschouwde de bijeenkomst welke plaats 
vond op 2 juni 2014  als een werkoverleg om de procedures voor het vervolg vast te stellen. Het kan 
niet zo zijn dat uitsluitend in beslotenheid weer opnieuw allerlei besluiten worden genomen om 
vervolgens zonder verantwoording af te leggen naar de burgers die wij vertegenwoordigen het boek 
te sluiten en verder te gaan alsof er niets is gebeurd. Want dat is nadrukkelijk naar het oordeel van 
de Volkspartij wel het geval. Niet alleen zijn twee of meerdere personen in hun leven en carrière 
ernstig beschadigd, ook de financiële gevolgen voor de gemeente Steenbergen moeten nog blijken.  
 
Op woensdag 28 mei 2014 in Den Bosch verzuchtte een van de collega’s reeds dat ze zich daar niet 
druk over kan maken; de Volkspartij denkt daar nadrukkelijk heel anders over. Het gaat immers over 
gelden van de gemeente Steenbergen die onder meer door belastingheffing zijn ontvangen en 
dienen te worden gebruikt om volgens een begroting te worden besteed aan zinvolle bestedingen. 
Daar kan naar het oordeel van de Volkspartij hier niet over worden gesproken.  
 
Het rapport van de Verkenningscommissie onder voorzitterschap van mevrouw J.M.P.J. van Gorp-
Van de Ven is eindelijk openbaar. Sommigen van ons hadden daarvan reeds kennis; voor twee van de 
drie raadsleden van de Volkspartij geldt dat pas sinds kort toen de griffier zo bereidwillig bleek haar 
vrije dag en avond prijs te geven om ons inzage te geven. De ontluistering bij ons was groot. Het is 
niet zoals door sommigen onder ons wel is gesteld dat “het beter naar de papiervernietiger had 
gekund. Ook is gebleken dat de stelling van een van de aanwezigen hier die vond dat “de kijk van 
Bolten op Steenbergen een diepe wond had veroorzaakt en verdeeldheid gezaaid” op niet reële 
grond is gebaseerd. Dat geldt zeker ook, zo is nu gebleken uit de analyses voor de in de pers 
gepubliceerde opmerking van een onder ons die verklaarde: “Iedere krul van de neerwaartse spiraal 
waar we in verzeild zijn geraakt, komt op het conto van de burgemeester”.  
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Integendeel; de partijen die thans in de coalitie vertegenwoordigd zijn, zijn zonder uitzondering 
collectief en in persoon van hun toenmalige fractievoorzitters en hun vervangers hoofdelijk, 
aansprakelijk én aanspreekbaar voor de schade die aan de gemeente Steenbergen en haar openbaar 
bestuur is toegebracht. Dat had eenvoudig voorkomen kunnen worden wanneer zij zich hadden 
gevoegd naar de aanwijzingen en de ondersteuning met volle overtuiging had aanvaard van de 
coach/mediator mevrouw dr. Hannie te Grotenhuis. Dat is niet gebeurd, de gelegenheidscoalitie in 
de gemeenteraad meende zonder dat hierover met haar en/ of de Commissaris van de Koning 
overeenstemming kon worden bereikt haar eigen besluit te moeten nemen op 19 december 2013.  
 
De Volkspartij aanvaardde eerder bij de toenmalige fractievoorzitter van Lijst Ger de Neve alle 
aanbevelingen uit het rapport van de Verkenningscommissie Van Gorp. Dat doet ook de huidige 
fractie van de Volkspartij.  
 
De Volkspartij aanvaardt en erkent ook de bevindingen van burgemeester Vos in zijn brief aan de 
Commissaris van de Koning d.d. 26 mei 2014. Wij delen zijn conclusie dat er scheidslijnen in de raad 
herkenbaar zijn en zijn bereid uitvoering te geven aan de oproep van de Commissaris van de Koning 
tot heling en verzoening.  
 
Wij begrijpen ook dat het huidige college van B&W het liefst dit pijnlijke dossier wenst te sluiten. Dat 
kan ook niet anders omdat juist in dat college hoofdrolspelers van ons Steenbergse probleem 
acteren.  
 
Wij aanvaarden de aanbevelingen van burgemeester Vos in de Notitie Functioneringsgesprekken. 
Tenslotte zijn wij zeer ingenomen met het besluit van de Commissaris van de Koning om de vacature 
voor een nieuwe burgemeester voorlopig niet open te stellen. 
 
Het is een beetje gelijk aan het stoute kind dat nu voorlopig even in de hoek zijn zonden kan 
overdenken, want een goed functionerende gemeente zou recht moeten hebben haar eigen keuzes 
te maken. De Volkspartij beschouwt het besluit van de Commissaris van de Koning dan ook als een 
terechte bestraffing voor onvolwaardig gedrag.  
 
Wij vragen dan ook aan de individuele raadsleden die bij het gehele proces betrokken waren en de 
fractievoorzitters van de nieuwe coalitie in ieder geval de navolgende vragen te beantwoorden:  
 

 Indien het verkenningsrapport van de commissie mevrouw van Gorp volgens de coalitiepartijen 
een waardeloos papier is, hoe omschrijft u dan de brief van burgemeester Vos aan de Commissaris 
van de Koning waarin het verkenningsrapport duidelijk een doorslaggevend aandeel heeft in zijn 
aanbevelingen?  

 Indien u, de huidige coalitiepartijen, achter de brief staat van burgemeester Vos, wat houdt dat dan 
in voor het verkenningsrapport? Houdt dat in dat u nu wel achter dat rapport staat?  

 Als dat zo is, geeft u dit dan ook openlijk toe en bent u bereid toe te erkennen dat er fouten zijn 
gemaakt bij de beslissing om de aanbevelingen van het verkenningsrapport niet over te nemen?  

 Bent u ook bereid om uw verontschuldigingen aan te bieden bij ontslag nemend burgemeester 
mevrouw Bolten en de burgers van Steenbergen?  
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Wij vragen de politieke partijen en betrokken raadsleden die op 19 december 2013 de motie van 
wantrouwen tegen burgemeester Bolten hebben gesteund in openbaarheid een verklaring af te 
leggen waarin zij onomstotelijk bevestigen achter de brief van burgemeester Vos te staan en toe te 
geven dat zij onterecht het vertrouwen in burgemeester Bolten hebben opgezegd.  
 
Alleen dan is het mogelijk het vertrouwen van de burgers terug te krijgen en constructief met de niet 
aan de coalitie deelnemende partijen aan de toekomst van Steenbergen te werken. Zonder dat 
openbaar in positieve zin hierop wordt geantwoord, zal het niet mogelijk zijn het vertrouwen bij de 
burgers van onze gemeente Steenbergen te herwinnen waardoor het heel lang zal duren voordat 
sprake kan zijn van enige vorm van verzoening.  
 
Steenbergen, 26 juni 2014.  
 
Volkspartij:  
Michel Lambers  Ger de Neve  Willy Knop 


