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Steenbergen, 4 april 2014
Geachte heer Van der Heijden,
In uw brief van 26 maart 2014 stelt u een aantal vragen over de inhoud en het verloop
van mijn opdracht als waarnemend burgemeester van Steenbergen. Dezelfde brief
zond u aan de Commissaris van de Koning en aan de gemeenteraad.
Mij is bekend dat de Commissaris u een dezer dagen een antwoord heeft gestuurd.
In aansluiting daarop meld ik u, intensief bezig te zijn met het uitvoeren van mijn
opdrachten. Het spreekt voor zich dat ik daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht
neem. Om mij een goed beeld te kunnen vormen van de bestuurlijke en ambtelijke
cultuur heb ik intussen al vele gesprekken gevoerd en zal ik ook in de nabije
toekomst nog gesprekken voeren met direct en indirect betrokkenen. Evident is dat
de gesprekken met leden van de gemeenteraad en het college in de nieuwe
samenstelling daarbij zeker van betekenis zijn. Dit alles vergt tijd. In deze
oriëntatiefase hou ik de Commissaris, mijn opdrachtgever, regelmatig op de hoogte
van mijn ervaringen. Pas als het beeld volkomen helder is zullen de gemeenteraad,
de Commissaris van de Koning en ik bezien hoe nu verder te handelen.
Zoals de Commissaris van de Koning al aangaf, bij het uitvoeren van mijn opdrachten
staat het belang van de gemeente Steenbergen voorop!
Hoogachtend,

J A M . Vos,
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