
  

Van: Bestuurssecretariaat Woerden 

Verzonden: ari 2023 08:56 

& n 
cc: ichel Jethro 

Onderwerp: FW: WOO-verzoek Integriteit nieuw gemeentebestuur 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 

Vlagstatus: Voltooid 

(geanonimiseerd)

Van: e 

Verzonden: woensdag 25 januari 2023 07:21 

Aan: OW-Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@oudewater.nl> 

CC: Michel, Jethro 

Onderwerp: WOO-verzoek Integriteit nieuw gemeentebestuur 

Geacht college, 

Hierbij doe ik het volgende verzoek op grond van de Wet Open Overheid. 

Ruim een half jaar nadat ex-wethouder B wegens belangenverstrengeling en misstappen was afgetreden als 

wethouder in Woerden, is hij september 2016 terug gekeerd als wethouder in Oudewater. Op dat moment was er 

een vanuit de gemeenteraad van Woerden aangevraagd onderzoek in wording over zijn integriteit. Waaruit later 

werd geconcludeerd dat B niet integer had gehandeld. In de pers bestreed B de conclusies van dit 

onafhankelijke onderzoek. 

In de functie van wethouder van Oudewater gaf N vanaf september 2016 mede bestuurlijk leiding aan de 

gezamenlijke werkorganisatie van Woerden/Oudewater. Op het moment van aantreden in Oudewater had N 

strafrechtelijk aangifte gedaan tegen een klokkenluider, één van de ambtenaren binnen de werkorganisatie van 

Woerden/Oudewater waar hij bestuurlijk verantwoordelijk voor was. Klokkenluiders zijn - net als critici - van het 

grootste belang bij het bewaken van de integriteit van ambtelijke en bestuurlijke organisaties en bij eerlijke 

besluitvorming. Klokkenluiders verdienen alle bescherming. Dat B in Oudewater werd aangesteld terwijl hij 

de conclusies van onafhankelijk onderzoek ontkende en aangifte deed tegen de klokkenluider, is opmerkelijk, in het 

licht van integer en transparant bestuur. 

Binnen de gemeente Woerden heeft het aftreden van B wegens integriteitsschendingen en 

belangenverstrengeling de raad genoopt om tot een betere selectieprocedure voor bestuurders te komen. Dit om 

herhaling van bestuurlijke integriteitsschendingen te voorkomen. De vraag is of deze overwegingen ook in 

Oudewater zijn meegenomen. 

Gelet op dit kader verzoek ik u over de periode 2016 tot de datum van dit verzoek om openbaring van het volgende: 

- Alle correspondentie in de breedste zin van het woord over de aanstellingsprocedure van B als lid van het 

college van B&W van Oudewater. 
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- Alle correspondentie in de breedste zin van het woord over eventuele ambtelijke of bestuurlijke afspraken bij de 

aanstelling van B als wethouder over de integriteitskwestie uit zijn Woerdense periode en de geloofsbrieven 

rondom zijn aanstelling in relatie tot zijn eerdere misstappen. 
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- Alle correspondentie in de breedste zin van het woord over bestuurlijke afspraken met N die zijn gemaakt 

om herhaling van integriteitschendingen, bedreigingen aan klokkenluiders en critici, en belangenverstrengeling te 

voorkomen. 
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Indien verzoek tot onduidelijkheid leidt op enig punt, kan ik het verzoek specificeren. Wees daarbij wel ter zake in 

het verzoek om specificatie. Niet gespecificeerde verzoeken op specificatie zal ik terugleggen. 

Communicatie is niet mogelijk via Ziwer, maar wel per mail aan het beveiligde mailadres N er 

telefoon t per post. 

Met vriendelijke groet, N 


