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Aan de Raad,

Naar aanleiding van berichten in de media van de afgelopen twee dagen, wensen wij uw raad als 
volgt te informeren.

Enkele weken geleden bent u, via de audit committee dan wel (in vertrouwen) via het presidium, 
geïnformeerd over de constatering dat er namens de gemeente Steenbergen een geldlening ten 
bedrage van C 12.000.000 is aangevraagd en ook afgesloten bij de NWB Bank te Den Haag 
- waarbij van belang is nogmaals te benadrukken dat dit geld nimmer daadwerkelijk door de 
gemeente Steenbergen is aangevraagd of ontvangen. Wij hebben u toen medegedeeld 
voornemens te zijn aangifte te doen, nu we van mening zijn slachtoffer te zijn geworden van één 
of meerdere strafbare feiten. Ook hebben wij u medegedeeld dat een en ander vanzelfsprekend 
nader onderzocht zou worden binnen onze organisatie. Graag informeren wij u over de laatste 
stand van zaken.

Zoals toen reeds aangegeven en wat ook nu nog steeds het geval is, staan wij in goed contact 
met de NWB Bank en werken wij goed samen ten aanzien van deze - voor alle partijen - precaire 
kwestie. In het belang van de zaak verlenen wij elkaar medewerking waar we kunnen. Zo hebben 
wij ingestemd met het verzoek van de bank om te wachten met het doen van onze aangifte tot 
het moment waarop de bank haar aangifte bij het Openbaar Ministerie afgerond had. Op deze 
manier konden wij vervolgens via dezelfde contactpersonen bij het OM onze aangifte doen, een 
en ander met als doel dat het OM de aangiften als één integrale zaak kan oppakken. Na 
ontvangst van de bevestiging van de bank dat haar aangifte afgerond is, zijn wij in contact 
getreden met het OM. Echter was het OM op dat moment intern in overleg over bij welke tak van 
het OM de aangifte thuishoort. Uitsluitsel hierover is door ons afgewacht, zodat we zekerheid 
zouden hebben over waar/bij wie en hoe we aangifte dienen te doen. Vorige week donderdag 
hebben we hierover uitsluitsel gekregen; aangifte door ons kan gedaan worden bij het 
arrondissementsparket Den Haag. Op dit moment bereiden wij de aangifte voor.

Voorts zijn binnen onze eigen organisatie inmiddels de eerste onderzoeken gedaan en afgerond; 
ondanks dat er niet direct aanleiding was om aan te nemen dat er sprake zou zijn van 
betrokkenheid binnen de gemeente Steenbergen en intern beleid dat niet op orde is, zijn interne 
processen en protocollen wel direct tegen het licht gehouden. De belangrijkste conclusies zijn 
dat:

« het treasurybeleid van de gemeente Steenbergen op orde is en dat de processen goed 
verankerd zijn;

» er vóór ontvangst van de betalingsherinnering van de NWB Bank enkele weken geleden 
nimmer poststukken of andere documenten ontvangen zijn van de NWB Bank die konden 
wijzen op het bestaan van de betreffende geldlening. Met andere woorden, de gemeente
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heeft niet anders of eerder kunnen handelen dan zij nu gedaan heeft, omdat er voor dat 
moment geen enkele wetenschap was of had moeten zijn binnen onze organisatie;

» uit deze onderzoeken niet is gebleken van interne betrokkenheid op wat voor wijze dan 
ook.

Donderdag 18 februari a.s. brengt de burgemeester een bezoek aan de NWB Bank om aldaar 
met de directievoorzitter van de bank in overleg te treden over de kwestie; dit gesprek heeft niet 
enkel als doel om de samenwerking in dezen te bespreken en verder afstemming te zoeken met 
elkaar, maar ook om nog openstaande vragen aan onze zijde beantwoord te krijgen.

Tot slot, het college heeft de door de WD gestelde artikel 40-vragen in goede orde ontvangen. 
Deze raadsmededeling betreft geen beantwoording van de betreffende artikel 40-vragen, al 
zullen sommige vragen hiermee wellicht wel beantwoord zijn. De door de WD gestelde vragen 
zullen stuk voor stuk concreet, tijdig en volgens de gebruikelijke route beantwoord worden. 
Voorts hechten we er nog waarde aan op te merken dat we het betreuren dat de kwestie door 
publicatie van deze artikel 40-vragen in de openbaarheid is gekomen. Vanzelfsprekend staat het 
belang van openbaarheid en transparantie ook bij ons bovenaan, maar soms zijn er andere, 
dusdanig zwaarwegende belangen aanwezig, waardoor we genoodzaakt zijn om het belang van 
openbaarheid en transparantie tijdelijk op de tweede plaats te zetten. In deze zaak zijn dergelijke 
belangen aanwezig, namelijk het belang van niet-openbaarheid in het kader van het 
strafrechtelijk onderzoek en de lopende interne onderzoeken van het grootste slachtoffer in 
dezen, de NWB Bank (welke ons ook met klem verzocht heeft om de kwestie vooralsnog 
vertrouwelijk te houden, een verzoek dat wij na afstemming in het presidium toegezegd hebben 
te respecteren). We vinden het daarom jammer dat een en ander op deze wijze in een 
stroomversnelling is gekomen, wat ons inziens een verstoring van de opgebouwde relatie met de 
NWB Bank inhoudt en wat als gevolg daarvan kan leiden tot een verstoring van het proces waarin 
we nog volop zitten.
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