Reactie wethouder Bellemakers met betrekking tot het Onderzoek
naar mogelijke integriteitsschendingen door wethouder
Er is besloten tot het openbaar maken van het betreffende rapport, met weglating van tot
personen herleidbare zaken, met uitzondering van burgemeester en wethouders.
Daarnaast is er een verklaring van Wethouder Bollen uitgegaan en zijn er statements van de
drie fracties.
De fractie CDA Sint Anthonis vermeldt in hun statement dat ik geweigerd heb deel te nemen
aan het onderzoek en men geeft aan zeer teleurgesteld te zijn in deze houding van mij.
Noch in het onderzoek zelf, noch in het statement van het CDA, wordt echter vermeld
waarom ik niet deelgenomen heb. Dit heb ik echter wel aan de onderzoekers en eveneens
aan de fracties van de raad van de gemeente Sint Anthonis gemeld.
Ik hecht eraan om dit hier te vermelden.
1. In het Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Sint Anthonis 2019 (verder: het protocol), zoals dit op 18 april 2019 door
de raad is vastgesteld, wordt onder “Horen van betrokkene en getuigen”, onder 1.
gemeld dat de betrokken politieke ambtsdrager en getuigen kunnen worden gehoord.
Het woord “kunnen” geeft aan dat het een mogelijkheid is, er is geen sprake van een
verplichting tot deelname .Het gaat hier namelijk niet om een raadsenquête, waarin mensen
onder ede worden gehoord. Het betrof een onderzoek in opdracht van de burgemeester. Zij
was verantwoordelijk voor de opdrachtverlening. Het protocol vermeldt bovendien ook dat
“(-) collegeleden niet wettelijk verplicht zijn om een integriteitsschending (-) te melden.”
Ik mocht dus aannemen dat ik op basis van eigen overwegingen kon besluiten wel of niet
deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij speelde voor mij persoonlijk een ander belangrijk
element, zie 2.
2. Na mijn installatie als wethouder in de gemeente Sint Anthonis is mij het Handboek
College 2018-2022 overhandigd. Daarin staan afspraken en richtlijnen waar men zich
als wethouder aan dient te houden. Op bladzijde 5 en 6 staat het volgende:
“Geheimhouding.
De hele collegeagenda, de secretarisaantekeningen en alles wat besproken wordt in de
collegevergaderingen is geheim. Overtreding van de geheimhoudingsverplichting is strafbaar
volgens het Wetboek van Strafrecht. “
In de communicatie met het onderzoeksbureau, volgend op de uitnodiging voor het gesprek,
heb ik op donderdag 15 augustus gemeld (nadat er al eerder mailcontact hierover was
geweest) dat ik op basis van de door hen aangeleverde informatie niet kon aannemen dat de
verstrekte onderzoeksopdracht mij zou ontslaan van het ambtsgeheim. Door het meewerken
aan het onderzoek zou ik derhalve mogelijkerwijs een ambtsmisdrijf plegen, ik kreeg geen
helderheid of dit wel of niet het geval zou zijn.
Voor mij vormden onderdeel 1 en 2 wezenlijke elementen op basis waarvan ik niet heb
deelgenomen aan het onderzoek. Ik betreur het dat dit in de ogen van de fractie van CDA
Sint Anthonis niet steekhoudend is.
Sint Anthonis, 20-11-2019
Wethouder H. E. Bellemakers

