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Steenbergen, 2 december 2015 

Geachte heer Van den Berge, 

De berichtgeving in de media over het indienen van zijn ontslag door wethouder 
Van den Bosch vormde aanleiding tot het - op basis van artikel 40 van het Reglement 
van Orde voor de gemeenteraad - stellen van een negental vragen aan ons college. 

Enkele van die vragen kunnen feitelijk uitsluitend door de heer Van den Bosch worden 
beantwoord. Dit omdat ons college ofwel daarover geen informatie heeft, ofwel niet de 
beschikking heeft over de gevraagde gegevens. Desalniettemin zullen wij u zo goed 
mogelijk trachten te antwoorden. 

Gemakshalve worden uw vragen herhaald. 

Vraag 1. Kan de wethouder een lijst overleggen van de klachten, gesorteerd naar 
datum en tijdstip onder vermelding van de aard van de bedreiging c.q. de 
verdachtmaking en langs welk communicatiemedium deze bedreigingen en 
verdachtmakingen hem hebben bereikt? 
Ons antwoord: 
Uw vraag richt zich tot (inmiddels ex-) wethouder Van den Bosch. Het is niet aan ons 
college die vraag te beantwoorden. 

Vraag 2. Graag krijgt de Raad daarvan, indien nodig onder geheimhouding, inzage in 
de bewijsstukken. 
Ons antwoord: 
Zie ons antwoord op vraag 1. 
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Vraag 3. Wanneer is het college voor de eerste maal ingelicht over de bedreigingen, 
c.q. verdachtmakingen? 
Ons antwoord: 
Bij de besprekingen medio oktober 2015 over de door ons ingeschatte noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen in het kader van de toen nog komende raadsvergaderingen 
over de vraag of Steenbergen wel of geen vluchtelingen moet, c,q, kan opvangen, 
heeft wethouder Van den Bosch ons zijdelings mondeling geïnformeerd over 
bedreigingen aan zijn adres. 

Vraag 4. Wat heeft het college vervolgens gedaan? 
Ons antwoord: 
Allereerst hebben wij de heer Van den Bosch geadviseerd contact op te bnemen met 
de politie. Daarnaast hebben wij daarop als gemeente ook passende maatregelen 
genomen. Meer concreet: de ingestelde bewakingsrondes rond het gemeentehuis zijn 
ten tijde van de raadsvergadering op 11 november 2015 uitgestrekt tot het woonadres 
van wethouder Van den Bosch. 

Vraag 5. Waarom is de Raad, c.q. zijn de fractievoorzitters niet over deze dreigende 
situatie geïnformeerd, dit risico kon immers ieder individueel raadslid treffen? 
Ons antwoord: 
Nu de dreiging uitsluitend geuit was jegens wethouder Van den Bosch - en passende 
maatregelen waren genomen - hebben wij het niet opportuun geacht om in die fase de 
raad te informeren. 

Vraag 6. Was het college al voordat de wethouder dat wereldkundig maakte op de 
hoogte van de door de wethouder bij zijn excuus gemelde doodsbedreiging? 
Ons antwoord: 
Ja, wethouder Van den Bosch heeft ons daar mondeling over geïnformeerd. 

Vraag 7. Is er inmiddels aangifte gedaan door de burgemeester van deze kennelijk bij 
herhaling voorgekomen situaties? 
Ons antwoord: 
Neen. In dergelijke gevallen is het alleen de bedreigde persoon die aangifte kan doen. 
Dat is hem ook geadviseerd.. 

Vraag 8. Heeft de wethouder dat inmiddels wel gedaan? 
Ons antwoord: 
Wethouder Van den Bosch heeft ons ingelicht over het feit dat hij inmiddels aangifte 
heeft gedaan. 

Vraag 9. Heeft de burgemeester deze kwestie indertijd in de veiligheidsdriehoek 
besproken? 
Ons antwoord: 
Als onderdeel van het geheel van de besprekingen rondom de toen nog komende 
raadsvergaderingen over de opvang van vluchtelingen is ook gesproken over de 
bedreigingen die aan het adres van wethouder Van den Bosch waren geuit. 
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Voor de goede orde merken wij overigens op dat - anders dan gesuggereerd aan het 
slot van de door u gestelde vragen - geen sprake is van een verzoek tot ontslag. Het 
staat een wethouder vrij om te allen tijde ontslag te nemen. Zoals bekend heeft hij dat 
inmiddels gedaan en de raad daarover geïnformeerd. Zaken als wachtgeldregelingen 
en dergelijke zijn wettelijk bepaald; hoogte en duur van zo'n uitkering behoren niet tot 
de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen. 

Hoogachtend, 

meeyB de burgę meester, 

i 

R.P den Belt, MBA R.A.J.M ge 


