Sint Anthonis
Verklaring van de gemeenteraad van Sint Anthonis rond vermeende
integriteitsschending door wethouder Bollen
Maandag 18 november 2019 sprak de gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis in
een besloten vergadering over het onderzoeksrapport naar vermeende
integriteitsschendingen door wethouder Bollen. De gemeenteraad vindt het belangrijk om
met deze verklaring de conclusies en besluiten bekend te maken.
Aanleidino
Naar aanleiding van signalen van mogelijke integriteitsschendingen door wethouder
Bollen in het voorjaar van 2019, gaf burgemeester Sijbers van Sint Anthonis in april 2019
opdracht tot een onafhankelijk onderzoek. Dit is gebeurd conform het, door de
gemeenteraad vastgestelde, protocol; Hoe om te gaan met mogelijke
i ntegriteitsschend ngen.
i

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Necker van Naem.
Bureau Necker van Naem heeft zijn bevindingen vastgelegd in een onderzoeksrapport
welke is aangeboden aan de burgemeester.
De burgemeester heeft het rapport vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad en het
college. De burgemeester heeft de raad daarbij verzocht het rapport vertrouwelijk te
behandelen.

Wethouder Bollen heeft schriftelijk zijn bevindingen ten aanzien van het onderzoek en zijn
reactie op het rapport kenbaar gemaakt.
Het was maandag 18 november aan de raad om een oordeel te vormen over de
vermeende integriteitsschending, en om te besluiten in hoeverre het onderzoeksrapport al
dan niet openbaar is.

Conclusies en besluitvorming qemeenteraad 18 november 2019
De gemeenteraad heeft op 18 november 2019 in een besloten vergadering, onder
voorzitterschap van de nieuwe waarnemend burgemeester Frànzel, het
onderzoeksrapport en de schriftelijk reactie van wethouder Bollen besproken. Het college
en mevrouw Sijbers waren hierbij aanwezig.
De gemeenteraad is tot de volgende conclusies en besluiten gekomen.
Mogelijke integriteitsschending wethouder Bollen
De raad concludeert op basis van het rapport unaniem dat er in de ondezochte gevallen
geen integriteitsschendingen door wethouder Bollen hebben plaatsgevonden. Hij wordt
door de raad vrijgepleit van vermeende integriteitsschendingen. Daarmee wordt het
dossier gesloten.
Lekken van informatie over het onderzoek
Onder meer via berichtgeving in de pers is gebleken, dat er informatie over het onderzoek
en de inhoud van het rapport naar buiten is gebracht. De raad vindt dit een kwalijke zaak,
vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid naar de heer Bollen en overige personen die bij het
onderzoek zijn betrokken.
Daarom heeft de raad besloten om aangifte te doen vanwege het lekken van informatie.

Ev al u ati e Protocol m og e I ij ke i nte g rite itssch e n d i n g e n

De ervaringen van de afgelopen periode zijn voor de raad aanleiding om het protocol te
herzien.

Openbaarheid rapport en reactie wethouder Bollen
De raad heeft besloten om het onderzoeksrapport en de reactie van wethouder Bollen
openbaar te maken. Voor zover in deze stukken passages voorkomen die de persoonlijke
levenssfeer raken van mensen die bij het onderzoek zijn betrokken, is door de
gemeenteraad geheimhouding opgelegd.

Verklarinqen van de raadsfracties
Naast de conclusies en besluiten van de gemeenteraad komen de raadsfracties met de
volgende verklaringen.
Fractie CDA
De fractie CDA is van mening dat het onderzoeksrapport geen aanleiding geeft te twijfelen
aan de integriteit van wethouder Bollen.
ln het rapport zijn echter ook een aantal opmerkingen gemaakt over zijn handelen als
bestuurder, die we niet kunnen negeren. Uit een aantal casussen blijkt dat de wethouder
zorgvuldiger had kunnen en moeten handelen. Wij veruvachten dat de wethouder zich
deze opmerkingen ter harte neemt en dit de komende periode in zijn optreden laat zien;
hiermee kan de heer Bollen groeien in zijn rol als wethouder.
Hiernaast lezen we dat wethouder Bellemakers heeft geweigerd deel te nemen aan het
onderzoek; wij zijn zeer teleurgesteld in deze houding van wethouder Bellemakers.
Tenslotte lezen we in het rapport kritische opmerkingen ten aanzien van de
bestuurscultuur.
Het CDA is mede in het licht hiervan blij met de opdracht die de Commissaris van de
Koning heeft gegeven aan de nieuwe waarnemend burgemeester Frànzel om alles te
doen wat nodig is om te komen tot goede, werkbare bestuurlijke verhoudingen in onze
gemeente.
Ook de gemeenteraad zal hierin haar verantwoordelijkheid moeten nemen.
Fractie Sint Anthonis Nu
De fractie Sint Anthonis Nu heeft kennis genomen van deze rapportage.
Het wordt door ons geaccepteerd als zijnde het onafhankelijke onderzoek dat conform
ons integriteitsprotocol alles bevat op basis waarop we een oordeel kunnen vellen. Ook
hebben we kennis genomen van de reactie van wethouder Bollen op het rapport. We
staan achter de conclusies in het rapport en concluderen dat op alle 5 de
onderzoekslijnen geen sprake is van een integriteitschending door wethouder Bollen.
Volledige rehabilitatie van wethouder Bollen is aan de orde.
We betreuren dat voormalig burgemeester Sijbers heeÍt gekozen om dit
integrÍteitonderzoek uit te voeren. Ons inziens waren er andere, minder ingrijpende wegen
mogelijk geweest om tot oplossingen te komen.
We spreken de venivachting uit dat we deze zaak achter ons kunnen laten en dat deze
raad, samen met waarnemend Burgemeester Fránzel en onze wethouders, gaat bouwen
aan de taken die we te doen hebben voor onze gemeenschap; het voorbereiden van de
fusiegemeente Land van Cuijk en realisatie van het uitvoeringsprogramma.
Fractie VVD
Volgens de fractie WD is het goed dat wethouder Bollen op alle onderzoekslijnen is
vrijgepleit door de gemeenteraad. Ook is het goed dat er aangifte wordt gedaan vanwege
lekken. Het is teveel toeval dat er actief vertrouwelijke informatie werd gelekt in de week
waarin burgemeester Sijbers ging opzeggen. Een anonieme beller met een geheim
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nummer informeerde de Gelderlander over het onderzoek naar Wethouder Bollen. Het
onderzoeksrapport was maar bij enkele mensen bekend.
Voor de WD staat vast dat de ex-burgemeester te vrij en te zelfstandig is omgegaan met
het geldende protocol, dat daarin helaas ruimte gaf. De ex-burgemeester heeft bij
herhaling die ruimte ook nadrukkelijk genomen. Het is niet voor niets dat de raad gisteren
heeft besloten dat er een nieuw protocol moet komen.
Ook blijkt uit het rapport dat de ex-burgemeester zelf transparantie en navolgbare
procesgang niet heeft geborgd. Een kwalijke zaak voor een bewaker van de integriteit en
hoeder van de bestuurscultuur. Het vernieuwde College is nu op 2 plaatsen gewijzigd en
WD heeft vertrouwen in dit team om de gestelde doelen voor Sint Anthonis te behalen.
Communicatie
Burgemeester Frànzel is over dit ondenrverp woordvoerder namens de raad en het college
van de gemeente Sint Anthonis.
Sint Anthonis, 22 november 2019
Namens de raad
ndeg emeente

A.(Ton)
griffier

L. Keijzers

Anthonis,

M. (Marcel) A. Frànzel MSc
voorzitter
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