Gemeente fl Bergen op Zoom

Si

jyX^^K

,
e <«v * *
^ , ^ . A*estebinn
««.l.:n•,e
*
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Bijlage(n)

Geachte heer Van der Kallen,

In vervolg op onze brief van 24 September 2009 delen wij u mee dat uw handelwijze inzake uw openbare vragen
over Bergse Haven nader is besproken in ons college. Wij hebben daarbij uw opmerkingen in de gemeenteraad van
24 September betrokken.
U suggereerde tijdens de desbetreffende gemeenteraadsvergadering dat het college bezig zou zijn om gegevens
over Bergse Haven te laten verdwijnen of dat wellicht al heeft gedaan. Wij werpen deze beschuldiging verre van ons.
Wij hebben u als raadslid inzage gegeven in alle beschikbare dossiers. Derhalve heeft u in dossiers ook interne
notities, memo's, aantekeningen e.d. aangetroffen.
De afspraak die wij met u hadden gemaakt is dat wij van tevoren overleg zouden hebben over welke informatie wel
of niet openbaar zou kunnen worden gemaakt, met het oog op informatie waarvan openbaarmaking de belangen
van de gemeente zou kunnen schaden.
Wij kunnen niet anders dan constateren dat het college u volledig inzicht heeft gegeven in de dossiers Bergse
Haven. Wij hebben u als raadslid alle openheid van zaken gegeven. Wij dachten dat wij - net als in eerdere
aangelegenheden- met u goede, efficiente en praktische afspraken konden maken over de inzage en
vertrouwelijkheid van dossiers. Wij zijn ervan uitgegaan dat we u op dit punt ook konden vertrouwen.
U heeft echter bewust gekozen voor een andere handelwijze en zelf bepaald welke gegevens openbaar konden
worden en welke niet, terwijl wij uitdrukkelijk hadden afgesproken dat hierover gezamenlijke afstemming zou
plaatsvinden. Daarmee is vertrouwen geschaad.
Het college neemt dit hoog op. Het is niet denkbeeldig dat de gemeente schade oploopt als gevolg van de
openbaarmaking door u van sommige gegevens. Wij behouden ons het recht voor om eventuele schade op u te
verhalen.
Daarnaast stellen wij vast dat u naar onze mening zowel uw geheimhoudingsplicht als de gedragscode voor
raadsleden heeft geschonden (in de gedragscode is ondermeer bepaald dat een raadslid zorgvuldig dient om te
gaan met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt).
Het schenden van de geheimhoudingsplicht is een strafbaar feit. Wij hebben van uw handelwijze melding gemaakt
bij het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie onderzoekt op dit moment dossiers en hoort getuigen.
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Een afschrift van deze brief is gezonden aan de leden van de gemeenteraad.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

Mevr. mr. A.C. Spindler

