
 V E R S L A G 
  
 van de extra vergadering van de commissie Bestuurszaken, 
 gehouden op maandag 20 februari 2006, 
 te 19.30 uur. 
 ======== 

(Voortzetting van de vergadering van donderdag 16 februari 2006, te 17.45 uur.) 
 
 
Voorzitter is: mevrouw J.H. ter Hofte-Visser, plaatsvervangend voorzitter. 
Griffier is:  de heer J. Cozijnsen. 
 
Aanwezig de leden: mevrouw A.M. Ahne-Coopman, mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink, W. 
Dragt, A. Eralp, R.J. Fens (later), W.L.M. van den Heuvel, mevrouw M.G. Heidkamp, mevrouw M.A. 
ten Heuw, W.A. Joosten, G. Knegt, J. Kruiskamp, W. Miedema, K. Mulder, A.F. Noest, A. Otten, K. 
de Roo, J.E.H.M. Rouwet, L. Schoonhoven en P. Straub. 
 
Afwezig is het lid: P.G. Rutgers. 
 
Aanwezig zijn de wethouders: de burgemeester, de heer Kerckhaert, de wethouders ter Ellen, 
Kok, Nijhof, Otten en Weber en de ambtelijke medewerkers mevrouw A. Kristen, mevrouw W. 
Hendriksen, J. van de Maat, J. de Boer, J. Roorda, J. ter Braak en G. Jilleba. 
 
 

 De Voorzitter heropent de vergade-
ring en spreekt hierna als volgt: 

Dames en heren! Het verslag van het 
eerste deel van de vergadering hebben de 
leden inmiddels via de e-mail ontvangen.  

De voorzitter, de heer Rutgers, is met 
vakantie en de vice-voorzitter, de heer K. 
Mulder, is woordvoerder bij dit onderwerp, 
zodat ik vanavond met uw goedvinden 
voorzitter zal zijn.  

De heer Jager wordt vervangen door de 
heer Joosten. De heer Aydin wordt vervan-
gen door de heer Dragt.  

Hierna stelt De Voorzitter aan de orde de 
voortzetting van de behandeling van: 

 
2. Prowi-dossier. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Zoals u 

weet zijn er nogal wat ontwikkelingen ge-
weest sinds donderdag. Het lijkt mij goed 
dat de heer Kerckhaert daarover eerst 
enkele mededelingen doet. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Voorzitter! Vandaag is bekend geworden dat 
het Openbaar Ministerie hoger beroep instelt 
tegen alle betrokkenen van de Prowi-zaak, 
dus ook tegen wethouder Kok en onze 
ambtenaar. Naar vanmiddag laat bleek zal 
om praktische redenen de handtekening 
daartoe pas woensdag te Almelo worden 
gezet en niet vandaag, zoals eerder in de 
verklaring stond, omdat de behandelend 
Officier van Justitie dan in Almelo is. 

Wethouder Kok en onze ambtenaar zijn 

op 13 februari 2006 volledig vrijgesproken 
door de rechtbank Almelo, door een meer-
voudige kamer voor strafzaken en drie 
rechters. In onze rechtsstaat staat inder-
daad de mogelijkheid tot hoger beroep open 
en het OM maakt daar gebruik van. Voor 
alle betrokkenen is dit opnieuw een grote 
opgave en waar wij steun kunnen verlenen, 
zullen wij dat doen. 

Het hoger beroep zal waarschijnlijk bij 
het Hof te Arnhem dienen en zal dan vlak na 
de zomer van 2006 een afronding vinden. Of 
het OM het hoger beroep definitief zal 
doorzetten, is nog niet geheel zeker. Er zijn 
daarover vandaag in de namiddag van de 
kant van het OM naar de advocaat van de 
gemeente en naar mij enigszins verschil-
lende woorden gebezigd door verschillende 
woordvoerders vanuit het OM, namelijk de 
behandelend OvJ de heer Dijkstra en iemand 
anders van het OM, de heer Van Leest. Men 
gaat sowieso pro forma in hoger beroep en 
daarvoor moet woensdag de handtekening 
worden gezet, maar het is nog niet zeker of 
de zaak doorloopt tot na de zomer. 

De politiek-bestuurlijke afweging om na 
9 november 2005 tijdelijk terug te treden, 
was een afweging van bestuurlijke zuiver-
heid. Als men tijdelijk terugtreedt, bekent 
men geen schuld. De volgende feiten spelen 
een rol in die afweging. Er loopt een inge-
wikkelde strafzaak, waarover nog veel onbe-
kend is. Een openbaar bestuurder wil niet 
het onderwerp worden van allerlei spe-
culaties. De vrijspraak van vorige week was 
voor wethouder Kok en het hele college aan-
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leiding om de tijdelijke terugtreding van de 
wethouder ongedaan te maken. 

Nu er hoger beroep wordt aangetekend, 
pakt die politiek-bestuurlijke afweging vol-
ledig anders uit. Er is een strafzaak geweest 
en die heeft tot vrijspraak geleid. Die is nog 
niet onherroepelijk gezien het hoger beroep, 
maar de vrijspraak staat. De zaak waarover 
het gaat, is bekend geworden en alle 
gegevens zijn beschikbaar, waardoor allerlei 
speculaties geen of veel minder grond 
vinden. Dat is het grote verschil in de 
politiek-bestuurlijke afweging die kan wor-
den gemaakt. Dit brengt het college tot de 
afweging dat wethouder Kok en de ambte-
naar hun werk lopende het hoger beroep 
gewoon kunnen voortzetten. Het college 
vraagt de raad deze politiek-bestuurlijke 
afweging bij de verdere behandeling van dit 
onderwerp te betrekken. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Ik 

neem aan dat wij de behandeling die wij 
afgelopen donderdag zijn gestart, vanavond 
kunnen voortzetten. Wij zijn gebleven bij de 
beantwoording door wethouder Kok. Vervol-
gens zullen de heer Kerckhaert en de heer 
Nijhof aan het woord komen en eventueel 
andere collegeleden. Vervolgens zullen wij 
kort schorsen alvorens aan te vangen met 
de tweede termijn van de commissie. Ik 
verzoek de leden interrupties zoveel moge-
lijk te beperken. Het gaat om een complexe 
zaak en het lijkt mij goed dat de sprekers de 
gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. 
Interrupties dienen zoveel mogelijk te wor-
den beperkt tot verhelderingsvragen. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! Ik 

zal ongetwijfeld enkele zaken herhalen en 
mijn betoog zal langer zijn dan men van mij 
gewend is, maar dat heeft ook te maken 
met het feit dat mijn politieke lot ervan af-
hankelijk is. 

Ik wil graag eerst de aanloop en de gang 
van zaken schetsen. Vervolgens zal ik zoveel 
mogelijk ingaan op de vragen, waarbij de 
commissie wel moet respecteren dat daar 
waar vragen in de richting van de strafzaak 
mij kunnen schaden bij het hoger beroep, ik 
niet zal antwoorden. Ik ga mijzelf niet in een 
moeilijke positie manoeuvreren. 

Ik begin met het gegeven van de onvol-
komenheden die indertijd op de afdeling 
aanwezig waren gezien de situatie en de 
manier waarop de afspraak met Prowi is 

gemaakt. Daarvoor ben en blijf ik politiek-
bestuurlijk verantwoordelijk. Duidelijker kan 
ik het niet zeggen. Men mag van mij aanne-
men dat ik mij ervan bewust ben dat men 
uit dit soort dingen iets kan leren. Als je uit 
dit soort ellende niets leert, wordt het hele-
maal zinloos. Ik zal dan ook aangeven wat 
ik ermee doe in mijn manier van werken. 

Anderzijds is het ook belangrijk daarin 
niet te ver door te schieten. Het was zo'n 
extreem uitzonderlijke situatie. Er was nie-
mand in het land die ons kon adviseren, 
want zoiets was nog nooit eerder voorge-
komen en is daarna ook nooit meer voorge-
komen. Daarbij komt het gegeven van 
iemand die andere bedoelingen had dan wij 
oorspronkelijk dachten. Voorts is er al veel 
veranderd en ook daarover zal ik spreken. 
Ook zal wethouder Nijhof, die mij heeft 
vervangen, daarover iets zeggen. 

Ik zou het heel erg vinden als het beeld 
zou ontstaan – en dat dreigt enigszins na 
vorige week donderdag – dat wij binnen de 
gemeente Hengelo een ambtelijk zooitje 
hebben dat niet competent is voor het werk. 
Dat is absoluut niet het geval. Ook in die tijd 
niet. Alleen waren de omstandigheden 
dermate ingewikkeld dat er dingen zijn 
gebeurd die wij nu, met kennis achteraf, 
anders zouden doen. 

Toen het begon, leek het een simpele 
saneringskwestie, die al door de provincie 
was uitgezocht en die wij overnamen. Het 
leek zo eenvoudig, met name omdat na de 
vraag vanuit het bedrijf en de accountant 
met een brief van de provincie werd ge-
zwaaid en uit navraag bij de landsadvocaat, 
bij de gemeenten Almelo, Enschede, Zwolle 
en bij de provincie bleek dat het allemaal 
moest kunnen. Daarop werd voortgebor-
duurd. 

Bij dit soort complexe zaken ontstaat 
vaak een tunnelvisie, niet met opzet, maar 
dat gaat vanzelf. Men is geneigd zich op een 
deel te concentreren en ziet de rest niet 
meer. Ik constateer dat degenen die vanuit 
de gemeente bij de zaak betrokken waren, 
bij deze zaak door de rechters zijn vrijge-
sproken. De meervoudige kamer in Almelo 
heeft daarnaast een aantal opmerkingen 
gemaakt in de onderbouwing van het von-
nis, die hout snijden. Voor een deel zijn die 
opmerkingen gebaseerd op uitspraken die 
ikzelf heb gedaan, maar ook geconstateerd 
werden door mijn advocaat en de rechters.  

Daar moeten wij goed naar kijken. Die 
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kritiek trek ik mij aan, want wat ik daar fout 
heb gedaan, is voor het eerst gebeurd in de 
twaalf jaar dat ik dit werk doe. Het zal ook 
de laatste keer zijn dat mij dit overkomt, 
daarop mag men rekenen. 

In het collegevoorstel kan men zien dat 
de medewerkerster weinig te verwijten valt. 
Ik heb bij de gesprekken met de FIOD aan-
gegeven dat deze medewerkster wat mij 
betreft boven iedere twijfel verheven was en 
dat ik mijn hand voor haar in het vuur zou 
steken en dat heb ik volgehouden. 

Het is lastig de omstandigheden die tot 
deze zaak hebben geleid onder woorden te 
brengen. Bij het eerste gesprek met de FIOD 
heb ik aangegeven dat het inmiddels drie 
jaar geleden was en dat ik alle data niet 
meer exact in mijn hoofd had. Op dat 
moment wist ik een heleboel niet en maar 
weinig wel. Ik zal uitleggen hoe ik aan de 
kennis ben gekomen. 

Met Almelo en Enschede is afgesproken 
dat wij, in tegenstelling tot Zwolle en 
Deventer, op 1 januari 2002 het bevoegd 
gezag zouden krijgen. Dat was mogelijk op 
basis van het feit dat wij dat gedrieën 
deden. Ieder voor zich was het moeilijk om 
de geschikte mensen in te huren, maar met 
zijn drieën moest het kunnen. Als er uitslui-
tend normale saneringssituaties waren 
geweest, hadden wij hier niet gezeten, want 
dan was het gewoon goed gegaan. 

Wij hadden een nieuwe afdeling, net af-
gesplitst van de afdeling Milieu. Wij hadden 
nieuwe mensen, een nieuw hoofd en nieuwe 
medewerkers. Wij hadden geen dossier, 
want de provincie weigerde het dossier over 
te dragen totdat op de bewuste datum van 
26 september een medewerker een scha-
duwdossier heeft meegenomen uit Zwolle. 
Na lang aandringen mocht hij dat meene-
men. Het was een verschrikkelijk ingewik-
kelde kwestie en niet op zichzelf, want het 
ging om een sanering. Voor het desbe-
treffende deelterrein lag er een onderzoek 
van de provincie en een afspraak: vrijwaring 
van de eigenaar en een bedrag van circa 
ƒ 2,7 miljoen voor het schoonmaken met 
een eigen bijdrage ter voorkoming van 
ongerechtvaardigde verrijking van 
ƒ 300.000,--. Daarmee zou de eigenaar 
worden gevrijwaard van schadeclaims door 
de overheid. 

Wat wij ook nog niet echt hadden – en 
dat was de afspraak in het convenant met 
de provincie bij de overname van de 

bevoegd gezag-rol – was een soort meer-
jarenplan hoe hiermee om te gaan. Er lag 
wel wat en daarmee zal ik eindigen, omdat 
de commissie daarnaar heeft gevraagd. 

Ik werd uitgenodigd voor een gesprek 
met de FIOD in Almelo op 22 april 2005. Ik 
ben erheen gegaan met de gedachte dat ik 
als getuige zou worden gehoord. Dat leek 
mij volstrekt normaal, want mijn computer 
was weggehaald met de mededeling dat ik 
niet verdacht was, maar dat men geen 
informatie wilde missen. 

Ik was iets te laat, want er was een file 
op de Henriëtte Roland-Holstlaan en ik had 
laten bellen dat ik iets later was. Ik zat in 
een kamertje, de deur ging achter me op 
slot. Vervolgens liggen daar zes ordners. 
Zes ordners is veel. Uit die ordners wordt bij 
tijd en wijle een brief of een memo of een 
aantekening gehaald, waaruit men een 
stukje voorleest. Men vraagt dan: wat vindt 
u daar nu van? Men legt een aantal stukjes 
werkelijkheid uit verschillende onderdelen 
naast elkaar en zegt: vindt u dat niet gek, in 
de ene brief staat zus, in de andere zo? Ik 
zei: als je het zo naast elkaar legt, is het 
een beetje slordig. Dat woord is ook door de 
rechter gebruikt. Men moet zich voorstellen 
dat als men nietsvermoedend naar zo'n 
gesprek gaat en vervolgens hoort dat men 
verdacht wordt, het niet heel erg jofel voelt. 

Aan het einde van de dag heeft men mij 
uitgebreid voorgelicht over wat er allemaal 
mis was gegaan in de hele kwestie. Ik ben 
weggegaan met een gevoel dat het wel goed 
zat. Zo trad men mij tegemoet. 

Die verhoren van getuigen en verdachten 
door de FIOD leidden tot een proces-verbaal 
dat voor de zomer is aangeboden aan het 
OM. Het OM kijkt dan in het proces-verbaal 
of er voldoende aanleiding is om mensen te 
gaan dagvaarden. Dat heeft uiteindelijk zes 
weken geduurd. Men heeft zes weken 
gediscussieerd over de vraag of men 
überhaupt wel tot dagvaarding moest 
overgaan. Op 9 november 2005 werd 
gemeld dat men zou overgaan tot dagvaar-
ding. 

Op 8 december 2005, bijna een maand 
later, heb ik het volledig dossier opgehaald 
bij mijn advocaat en 19 december 2005 
kreeg ik de dagvaarding. Ik heb uit het 
dossier ongeveer kunnen halen waar men 
mij van verdacht, maar de echte dagvaar-
ding werd mij aangereikt door een politie-
agent op 19 december 2005. 
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De informatie die ik kreeg over wat 
gebeurd was, kwam van de FIOD, die mij uit 
de doeken heeft gedaan hoe het allemaal is 
gelopen. Voorts kreeg ik informatie uit 
krantenartikelen die gingen over het 
faillissement van de Prowi en het FIOD-
onderzoek en ten slotte uit het dossier van 
40 cm dik dat ik helemaal heb gelezen en 
waarin ik van alles tegenkwam van taxaties 
van gebouwen tot afspraken, aantekeningen 
en afgeluisterde telefoongesprekken. Daar 
werd mij pas duidelijk hoe het precies is 
gegaan. 

Een deel van de vragen die gesteld zijn, 
is afgehandeld in de strafzaak. Een deel 
vindt de commissie beantwoord in het stuk 
van het college en de vragen die over-
blijven, zal ik proberen nu te beantwoorden. 

Ik wil beginnen met het dossier, want dat 
speelt een belangrijke rol in deze affaire. De 
commissie heeft ontvangen de bevindingen 
van een advocaat van bureau Nysingh te 
Zwolle, de heer Klostermann, gebaseerd op 
het proces-verbaal van het OM. Het is helder 
wat het proces-verbaal van het OM beoogt: 
het OM wil iets bewijzen en daarvoor is het 
proces-verbaal bedoeld. Het doel is dus 
schuld bewijzen. Die informatie had de heer 
Klostermann om zijn werk te doen. 

De heer Klostermann heeft goed werk 
geleverd, maar zijn bron was beperkt. Men 
ziet in dit soort gevallen vaak dat waar-
heidsvinding en doelredenering in elkaar 
overlopen. Ook in het FIOD-verhaal ziet men 
dat toegewerkt wordt naar bewijzen. 

Het stuk van het college is veel beter en 
vollediger, omdat het college er andere 
stukken bij betrokken heeft. Er is nog een 
civiel-rechtelijk stuk, een arbeidsrechtelijk 
stuk en samen met het stuk van de advo-
caat vormen die de basis voor het stuk van 
het college. Ik kan mij helemaal vinden in 
het collegestuk. De commissie heeft echter 
niet de pleitnota van mijn advocaat en daar-
over beschikt ook niet ieder lid van het 
college. Evenmin beschikt de commissie 
over een toegevoegde e-mail van de lands-
advocaat naar aanleiding van een vraag van 
mij, ook van belang in dit geheel. De com-
missieleden zijn van harte welkom om op 
mijn kamer het dossier eens in te kijken. In 
het stuk van het college staat de zaak 
immers – terecht – in grote lijnen. 

In het dossier vindt men ook de mening 
van de accountant, die ook is vrijgesproken, 
en zijn visie op de zaak. Die geeft iets meer 

inzicht in wat er bij de verkoop van het 
onroerend goed is gebeurd en dat is veel 
ingewikkelder dan uit de rest van het stuk 
blijkt. 

Wat is er nu precies gebeurd? Er kwam 
een vraag van de accountant en de heer L. 
dat zij het bedrijf dat oorspronkelijk ver-
kocht was maar nu failliet was, wilden 
terugkopen. Dat zou echter alleen kunnen 
als zij de toezegging van de gemeente 
kregen dat de gemeente het bestaande 
contract van 1998 met de provincie 
voortzette. Anders zouden zij de 25 tot 30 
arbeidsplaatsen niet kunnen realiseren. De 
druk werd met name gemeld vanuit de grote 
afnemers, die wilden weten of het bedrijf 
een doorstart zou maken of niet. Zij wilden 
dat op enig moment voor vrijdag 14.00 uur 
weten. 

Ik heb toen gemeld dat ik niet wist of dat 
mogelijk was en dat ik donderdag met de af-
deling zou overleggen en zou kijken of wij 
informatie konden vergaren. Dat is gebeurd: 
op de 26e hadden wij een afspraak waarbij 
aanwezig waren twee medewerkers, het 
hoofd van de afdeling, de heer L. met zijn 
accountant en ik. Daar werd uitgelegd dat 
men alle deskundigen, inclusief de lands-
advocaat had geraadpleegd met de vraag of 
deze mogelijkheid er was. Het antwoord 
was: het kan. 

De landsadvocaat heeft gezegd dat de 
doorstart zeker mogelijk was. Je kunt als 
overheid besluiten het contract te verlengen, 
omdat het niet exclusief bedoeld was voor L. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! De wethouder zei dat hij de 
vraag de 25e heeft aangehoord en geen 
beslissing heeft genomen en in de loop van 
de week met de afdeling heeft gesproken. 
Als ik het stuk lees, zie ik dat hij de 25e wel 
een toezegging heeft gedaan. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 

Daar is enige verwarring. Ik had de vraag al 
eerder gekregen, maar toen werd mij ge-
vraagd om even langs te komen om de 
vraag aan te horen. Ik heb toen gezegd dat 
volgens mijn informatie niet automatisch 
een dergelijke saneringsafspraak naar de 
nieuwe eigenaar kon doorschuiven. De wet-
telijke regeling is daarin duidelijk: het gaat 
niet vanzelf. De 25e is de vraag concreet 
gesteld. Nog diezelfde avond heb ik een 
mailtje gestuurd en de volgende dag zijn wij 
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bij elkaar gekomen. Toen is pas ambtelijk 
gezegd dat het op deze wijze zou kunnen. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! De 25e heeft de heer L. dus geen 
bericht meer gekregen over een toezegging? 

 
De heer Kok (wethouder): Dat is op de 

26e gebeurd. Dat raakt aan het snijvlak van 
bestuursrecht en strafrecht. Dit is allemaal 
al uitentreuren aan de orde geweest in de 
rechtszaak. Het draait om brieven. 

Tijdens de bijeenkomst op de 26e, toen 
duidelijk werd dat voortzetting formeel 
mogelijk was, is de medewerker weggelopen 
om een brief op te stellen. Die brief is in 
concept meegegeven, niet ondertekend. Die 
brief is overal teruggevonden en is door 
iedereen niet als afspraak opgevat. Daar ziet 
men de zaken uit elkaar lopen. Een en ander 
heeft te maken met perceptie. Voor mijn 
gevoel was er een afspraak. Toen werd 's 
middags gebeld dat we die brief konden 
laten zitten, omdat men alleen de wettelijke 
regeling op papier hoefde te hebben. Die 
regeling is toegestuurd. De accountant van 
L. zei dat het een afspraak betrof, maar 
geen bikkelharde toezegging, omdat er wat 
mitsen en maren in de brief stonden. 

Toen is er een briefje gemaakt waarin 
stond hoe de wettelijke regeling in elkaar 
zat. De aanhef was wat verwarrend, want 
daarin werd verwezen naar het gesprek van 
de 25e met mij, waardoor het een antwoord 
op iets anders lijkt. Het is echter niet meer 
dan het uiteenzetten van de wettelijke rege-
ling. Wij werden ongeveer plat gebeld, zowel 
de afdeling als ik. Ik heb voortdurend 
doorverwezen naar de afdeling. Als je terug-
ziet wat daarmee is gebeurd, zie je dat L. op 
een handige wijze gebruik heeft gemaakt 
van de dienstbaarheid van een 
medewerkster van deze gemeente. 

Het betrof uitvoering van beleid. Ik heb 
niet afstandelijk gewerkt, maar met de nor-
male afstand die je inneemt wanneer je 
mensen met elkaar in contact hebt gebracht. 
Vervolgens trek je je terug. Je hebt de 
bemiddeling gepleegd en bemoeit je er 
vervolgens niet meer intensief mee.  

Er is mij gevraagd of ik toezeggingen heb 
gekregen, maar dat is niet het geval. Ik heb 
wel de vraag gehad hoe men de gemeente 
kon bedanken. Toen heb ik gezegd: "Het is 
ons werk, maar als je mensen een plezier 
wilt doen, stuur het dan naar de afdeling, 

dan hebben zij iets bij de koffie. Dat lijkt me 
meer dan genoeg." Toen werd mij gevraagd: 
wat wil jij dan als beloning? Ik heb toen 
gezegd: "Voor politici is de enige beloning 
die werkt, een artikel in de krant waarin 
staat: werkgelegenheid voor 25 tot 30 
mensen." Dat is onze beloning.  

Wie schetst mijn verbazing toen ik nooit 
meer iets van het bedrijf hoorde tot aan het 
gesprek met de FIOD? Ik ben er wel eens 
langsgefietst terwijl ik dacht: wat raar, ik 
heb nooit meer iets van ze gehoord. Achter-
af begrijp ik het wel. Zo lopen deze dingen. 
Misschien is het een vorm van kinderlijke 
onschuld waarvoor je moet uitkijken. Aan de 
ene kant is het een aardige eigenschap, 
maar aan de andere kant kan het je valkuil 
zijn. 

Er zijn vragen gesteld over de bestuurs-
cultuur. Dat vind ik een lastig woord, want 
het neigt naar iets negatiefs. Ik vind de 
bestuurscultuur in Hengelo een heel groot 
goed en niet alleen omdat die goed bij mij 
past. De ene keer waar dat nodig is ben je 
één op één bezig met een ondernemer, een 
instelling of een individu om te kijken wat je 
kunt betekenen, de andere keer blijf je op 
afstand omdat er deskundigen zijn die er 
veel meer verstand van hebben dan wij. Wij 
hebben immers niet overal verstand van, 
omdat wij daarvoor niet opgeleid zijn. Dan is 
er altijd wat meer afstand dan wanneer 
iemand met een vraag bij je komt en je 
probeert diegene te helpen. 

Dat is ook de reden geweest waarom niet 
alleen collega's in het college maar ook ver 
daarbuiten hebben gezegd dat wij eigenlijk 
heel kwetsbaar zijn in onze manier van 
werken als overheid. Het kan iedereen 
overkomen. Velen zijn in de archieven gedo-
ken om te kijken of er soortgelijke fouten 
waren gemaakt. Wij zijn heel kwetsbaar in 
onze dienstbaarheid. 

Omdat het een nieuwe afdeling was, was 
er nog niets structureel geregeld inzake 
overleg. Het overleg was er altijd wel met 
het sectorhoofd en het afdelingshoofd en bij 
gelegenheid met een medewerker. Op enig 
moment merkte ik dat ik niet altijd onthield 
wat er was afgesproken. Vanaf dat moment, 
begin 2003, is gestart met het bijhouden 
van een afsprakenlijst waarin staat wie wat 
moet doen, wanneer het gereed moet zijn, 
wat de deadline is. Die lijst wordt iedere 
week bijgehouden. Soms wordt er iets 
afgehaald, meestal wordt er iets bijgezet. 
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Het is een voortgangslijst om ervoor te 
zorgen dat iedereen bij de les blijft en dat er 
geen zaken uit de hand lopen. Men houdt 
elkaar in de gaten. 

Een aantal commissieleden vraagt waar-
om ik het in dit geval, met zo'n ingewikkelde 
kwestie, niet hogerop heb gezocht in de 
organisatie en waarom ik het college niet 
heb geraadpleegd. Ten eerste wist ik hele-
maal niet dat de zaak zo ingewikkeld was. 
De ingewikkeldheid komt niet door de sane-
ring, maar werd toegevoegd doordat de 
afspraak in een bedrijf zat. Dat bedrijf ging 
failliet en een curator moest het faillisse-
ment afhandelen. Naar het hele ingewik-
kelde gedoe met het faillissement heb ik te 
weinig gekeken. Ik het dat niet goed inge-
schat. Het leek zo simpel. Er was één man 
die een afspraak had met de provincie en 
die had alles al uitgezocht. Dat kan men mij 
achteraf verwijten. Ik had moeten zien dat 
het ingewikkelder was dan ik dacht. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! De 

wethouder gaf eerder aan dat al in een 
vroeg stadium in september over deze 
kwestie de landsadvocaat was ingeschakeld. 
Ik neem aan dat dat geen gemeengoed is in 
deze organisatie en dat de zaak toen op dat 
moment als ingewikkeld werd ingeschat. Ik 
vind die twee dingen niet met elkaar te rij-
men. Aan de ene kant is in september de 
landsadvocaat ingeschakeld voor de vraag of 
het al of niet mogelijk was de afspraak voort 
te zetten die er met de provincie was 
gemaakt. Aan de andere kant heeft de wet-
houder niet het college in de zaak betrok-
ken, noch heeft hij het ambtelijk gezien 
hogerop in de organisatie gezocht. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! De 

vragen die aan de landsadvocaat zijn ge-
steld, betroffen de vraag of wij de afspraak 
konden voortzetten. Wij wisten niet hoe het 
formeel zat. Waren wij verplicht de afspraak 
over te nemen van het vorige bevoegd 
gezag of moest het anders? Dat was de 
vraag. Wij hebben niet aan de landsadvo-
caat gevraagd hoe het zit met faillissemen-
ten en dergelijke, want dat wisten wij toen 
nog niet. Er is gevraagd of wij verplicht 
waren het contract over te nemen en onder 
welke condities en of een afspraak automa-
tisch overging op een nieuwe eigenaar. Dat 
waren de normale vragen die bij de vraag 
van de ondernemer en de accountant hoor-

den. Wij waren ons toen nog niet bewust 
van het feit dat de zaak ingewikkelder lag. 

Ik heb later met de landsadvocaat 
gesproken en hij gaf mij te kennen dat er op 
dat soort gebied in Nederland niets is 
geregeld. Hij gaf aan dat wij wel degelijk 
verplicht waren de afspraak over te nemen. 
Hij heeft ook gezien dat de zaak daarna 
ingewikkeld is geworden met het schuiven 
van B.V.'s. De gemeente was daar niet op 
voorbereid. Een volgende keer zou de 
gemeente beter moeten kijken of er niet 
meer achter zit dan men in eerste instantie 
denkt. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Ik heb in de stukken gelezen dat er geen 
verplichting was om de sanering over te 
nemen. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 

Dat heeft de heer Knegt niet goed gelezen. 
Wij waren wel degelijk verplicht. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Ik wil nog even terugkomen op 
de algemene lijn die door de landsadvocaat 
in januari is bevestigd, waarin stond dat wij 
verplicht waren de regeling van 1998 te 
handhaven tegenover de curator als beheer-
der van het faillissement. Hij gaf echter aan 
dat het geen verplichting zou zijn om de 
algemene lijn bij een nieuwe koper ook te 
handhaven. Op de 26e is de heer K., oud-
eigenaar van het bedrijf, hier geweest en hij 
heeft die vraag ook gesteld. Toen werd door 
de organisatie meegedeeld dat alleen de 
algemene lijn zou worden gevolgd. Hoe kan 
men dat uitspreken als die twijfel er is? 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! De 

vraag aan de landsadvocaat is rondom 
25 september 2002 gesteld en niet daarna. 
Dit is allemaal uitgezocht tijdens de rechts-
zitting. Ik kan moeilijk antwoord geven over 
zaken waarbij ik niet betrokken ben ge-
weest. Op welk stuk baseert de heer Mulder 
zich, het stuk van het college of het stuk 
van de heer Klostermann? 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Ik baseer me niet op het stuk 
van de heer Klostermann. Ik heb hier wel 
staan dat op 17 januari de landsadvocaat 
bevestigt dat de curator recht kan uitoefe-
nen op de regeling, maar de nieuwe koper 
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niet. Ik vind het vreemd als op 26 septem-
ber 2002 aan een betrokkene een uitspraak 
wordt gedaan dat de gemeente de algemene 
lijn volgt. Dat rijmt niet met elkaar. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! Ik 

zal het nog één keer zeggen: wij zijn er voor 
vrijgesproken. Het is uit en te na onder-
zocht. Men kan mij nu allerlei details vragen 
die betrekking hebben op de strafzaak, maar 
dat is wat lastig. Ik weet niet beter dan dat 
in september op basis van de vraag van de 
heer L. en zijn accountant telefonisch aan de 
landsadvocaat een vraag is gesteld. De 
discussie draait telkens om datgene wat er 
wettelijk is geregeld, namelijk dat een 
afspraak niet automatisch overgaat op een 
nieuwe koper, maar dat het bevoegd gezag 
wel degelijk de mogelijkheid om die 
afspraak wel over te laten gaan. De 
wettelijke regeling zegt: het hoeft niet, maar 
het mag wel. Meer is er niet. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Ik hoor de wethouder zeggen dat de lands-
advocaat heeft uitgesproken dat het contract 
wel moest worden voortgezet. Ik hoor hem 
nu zeggen: het mag wel maar het hoeft niet. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! De 

heer Knegt luistert wel heel slecht. 
 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Ik lees 

letterlijk: er is gevraagd of de afspraak van 
1998 nu bij de curator lag en of deze in het 
geval van verkoop van de grond overging 
naar de koper. De landsadvocaat heeft op 
dezelfde dag de eerste vraag bevestigd en 
de tweede ontkend. Dat heb ik gelezen op 
bladzijde 9 van het stuk van de heer 
Klostermann. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! Ik 

zal het stuk erbij pakken. Ik wijs er nog-
maals op dat het stuk is gebaseerd op het 
proces-verbaal. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Voor-

zitter! Ik heb wat moeite met de opstelling 
van wethouder Kok over het stuk van de 
heer Klostermann. Wij krijgen een stuk van 
het college inclusief het verhaal van de heer 
Klostermann. Wij waarderen elk stuk dat wij 
van het college krijgen als zijnde de infor-
matie van het college, dus waardevol. Ik 
begrijp niet dat wij dit stuk in de visie van 

de heer Kok nu terzijde zouden moeten 
leggen. Ik vraag van de voorzitter van het 
college een uitspraak over wat wij met het 
stuk van de heer Klostermann moeten. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Voorzitter! Ik wil die vraag graag beant-
woorden, want ik had in mijn termijn iets 
over dit stuk willen zeggen bij de informa-
tievoorziening aan de raad. 

Wij hebben alle informatie die wij heb-
ben, gegeven. De commissie heeft alle 
informatie beschikbaar, behalve het advies 
van onze advocaat over arbeidsrechtelijke 
gevolgen van een mogelijke uitkomst van de 
strafzaak van onze medewerkers. Er komt 
nog een advies over de wijze waarop wij ons 
opstellen bij civiele aansprakelijkheid. De 
strategie hoe wij met een dergelijke zaak 
gaan handelen, blijft natuurlijk een 
vertrouwelijke zaak. 

Onze advocaat, de heer Klostermann, 
heeft de dossiers van de strafzaak gekregen 
en hij heeft daarop zijn onafhankelijke 
juridische kijk gegeven. Wij hebben niet 
geschroomd als college om van buitenaf 
naar het gemeentelijk handelen te laten 
kijken via zijn bestuurlijk-juridische invals-
hoek. Wij hebben daarbij volledige openheid 
van zaken geboden. Ik wijs de commissie 
erop dat wij een onafhankelijk onderzoek 
hebben gevraagd en dat het college daarvan 
gebruik heeft gemaakt, maar veel breder 
naar de zaak heeft gekeken dan het 
bestuurlijk-juridische aspect. Wij moeten 
ook kijken naar de ervaringen van onze 
eigen organisatie, onze eigen ervaringen, 
onze werkwijze in Hengelo. Ook de inhoude-
lijke kijk op de zaak kunnen wij beter leve-
ren dan een bestuursjurist. 

In het collegevoorstel ziet men waar het 
college voor staat, welke lessen wij eruit 
trekken en wat er moet gebeuren. Aan de 
raad is de controle en een uitspraak over dat 
collegestuk. Het stuk van de heer 
Klostermann is dus een van de bouwstenen 
voor het collegebeleid. Wij zijn niet verant-
woordelijk voor zijn stuk, want dan zou het 
geen onafhankelijk onderzoek zijn. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! De 

burgemeester zegt dat de heer Klostermann 
naar de bestuurlijk-juridische kant heeft 
gekeken en dat zijn stuk input is voor het 
college. Ik hoorde de wethouder ook zeggen 
dat het stuk gebaseerd is op het stuk van 
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het OM. Heeft de heer Klostermann inder-
daad naar dat stuk gekeken en vervolgens 
zijn bestuurlijk-juridische mening gegeven? 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): Hij 

heeft gebruik gemaakt van de proces-
stukken die hem door het OM ter beschik-
king zijn gesteld. Hij heeft met de wethou-
der gesproken, met de ambtenaren en hij 
heeft goed gekeken, maar vanuit de 
bestuurlijk-juridische invalshoek. Wij hebben 
juist in deze situatie zo onbeschroomd van 
buitenaf laten kijken, omdat wij denken dat 
het sterk is om een buitenstaander vanuit 
zijn vak naar onze situatie te laten kijken. 

 
De heer Noest (VVD): En vervolgens 

heeft het college het stuk als input gebruikt. 
 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Het stuk is een van de bouwstenen voor het 
collegeadvies. 

 
De Voorzitter: Ik stel voor dat wethou-

der Kok nog even reageert op de vraag van 
de heer Knegt en daarna de beantwoording 
voortzet. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 

Overigens hebben die gesprekken al in 
december plaatsgevonden toen wij nog lang 
niet wisten wat er allemaal speelde. Ik 
begrijp nu ook de verwarring. De vraag was: 
bij wie zit nu de afspraak? De deskundigen 
zijn daar nog steeds niet uit. Wij zijn op 
basis van de uitspraken van de lands-
advocaat ervan uitgegaan dat de afspraak 
lag bij de curator. Dat was ook de reden om 
de curator hetzelfde aan te bieden als wat L. 
had. De landsadvocaat zegt tegelijkertijd: 
als de curator gaat verkopen, krijgt de 
nieuwe koper niet automatisch het contract 
mee. Dat staat hier. 

Waarom heb ik het college niet ingescha-
keld of de raad geraadpleegd? Het onder-
werp lag niet politiek gevoelig, en in het 
vastgestelde bodembeleidsplan, dat op 
25 juni 2002 door de raad is geaccepteerd, 
wordt al melding gemaakt van deze sane-
ringskwestie (document 24871) met een 
bedrag van ongeveer ƒ 2,7 miljoen of € 1,2 
miljoen. Dat bedrag was dus al vastgesteld 
en genoemd en dat vindt men in een aantal 
documenten terug die in de periode 2000-
2005 door de raad zijn behandeld. Waar-
schijnlijk is dat de raad niet opgevallen; dat 

kan ik me heel goed voorstellen. Dat soort 
gegevens vindt men pas als men ernaar op 
zoek gaat. Het stond keurig in de lijsten met 
te saneren locaties. 

Wat is nu de conclusie? Ik concludeer dat 
de gemeente Hengelo er geen cent slechter 
van is geworden. De kwestie heeft ons nog 
geen cent gekost en heeft ons financieel niet 
geschaad tot nu toe. De kwestie is natuurlijk 
wel heel slecht voor het imago. Het is 
behoorlijk beschadigend als je de FIOD op 
bezoek krijgt. Dat heeft een negatieve 
lading. Als twee medewerkers en één 
wethouder betrokken raken bij een straf-
rechtelijk proces, heeft dat een heel slecht 
effect op het imago van de gemeente, het 
bestuur en de politiek. Los van de schade 
die de zaak bij mij als mens aanricht, is het 
nogal wat voor de gemeente. Als er iemand 
is die de ernst ervan beseft, ben ik dat wel. 
Hoe je het ook wendt of keert, mede door 
mijn toedoen, zonder opzet of juridische 
schuld, heeft dit allemaal plaatsgevonden. 

Het zou wel heel triest zijn als je bij dit 
soort ellende alleen je schouders zou op-
halen. Wij moeten er wel degelijk van leren 
en dat is ook de reden waarom er besloten 
is goed te evalueren waar de leermomenten 
zitten. Ook al zijn wij ervan overtuigd dat 
iets dergelijks statistisch nooit meer kan 
voorkomen, moeten wij toch kijken waar 
dingen fout gaan of verbeterd kunnen wor-
den. Wij kunnen niet genoeg bezig zijn met 
verbeteren. Men mag van mij aannemen dat 
ik nu besef dat afgaan op iemands mooie 
ogen niet voldoende is en dat wij wellicht 
wat dieper in dossiers moeten duiken en 
meer moeten navragen bij dit soort zaken. 
Ook zouden wij juristen naar bepaalde 
uitgaande brieven moeten laten kijken. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Voorzitter! Ik wil twee punten behandelen: 
de bestuurscultuur en de informatie-
voorziening aan de raad. 

Over de bestuurscultuur zijn in verschil-
lende toonaarden opmerkingen gemaakt. 
Deze gemeente heeft een bestuurscultuur 
met als kenmerk dat wij dichtbij inwoners 
en bedrijven willen staan. Dat vinden wij 
een waarde. Wij willen dienstbaar en toe-
gankelijk zijn. Wij weten dat de raad dat ook 
wil. In de hele reorganisatie en het inter-
actieve beleid merk ik dat wij moeten 
zorgen dienstbaar en benaderbaar te zijn 
voor burgers en bedrijven. Dat geldt ook 
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voor portefeuillehouders. Af en toe zitten wij 
redelijk diep in de organisatie. Onze mede-
werkers moeten zich niet afwerend opstel-
len, maar moeten openstaan voor contact. 

Zo'n bestuurscultuur vindt het college 
goed en belangrijk, maar er moeten goede 
waarborgen zijn dat alle relevante aspecten 
worden gewogen alvorens wordt besloten. 
Alle benodigde kennis en checks and 
balances moeten worden gebruikt. Dat is de 
waarborg bij een dergelijke cultuur. Eigenlijk 
is het in dit geval nu juist op dit punt 
misgegaan. De waarborgen hebben in dit 
geval niet goed gewerkt. Dat is te verklaren, 
omdat de zaak te strikt is gezien als 
uitvoering van een genomen besluit. De 
zaak is niet goed gedeeld met anderen en 
daardoor zijn checks and balances niet goed 
tot hun recht gekomen.  

Deze gang van zaken in dit specifieke, 
complexe geval kan niet staan voor een 
"ouwe jongens krentenbrood-mentaliteit" in 
deze gemeente. Het is geen denigrerende 
Hengelose bestuurscultuur, maar een zaak 
die wij goed moeten bekijken. Wij moeten 
leren waar de waarborgen versterkt moeten 
worden, maar moeten niet doen alsof het 
allemaal kommer en kwel is. Zo werkt deze 
gemeente niet. Aan de raad is het oordeel, 
maar men moet niet aankomen met een 
algemeen negatief verhaal over de alge-
mene gang van zaken in het stadhuis. 

Over de informatievoorziening aan de 
raad zijn vele kritische opmerkingen 
gemaakt. Ik wil vier momenten van wel of 
niet communiceren met de raad langslopen. 

Het FIOD-onderzoek van april 2005. Ik 
heb de raad namens het college alles verteld 
wat wij toen wisten. Er was geen ver-
denking. Er was een onderzoek. De FIOD 
kwam binnen voor een belastingaffaire. Wat 
ik wist, heb ik op die maandagavond naar 
alle eer en geweten verteld. Ik wist niets 
meer dan wat ik toen heb gezegd. 

In juni 2005 is wethouder Kok toch als 
verdachte gehoord. Dat is niet gemeld en 
dat is inderdaad een punt waarbij wij stil 
moeten staan. Wat waren de redenen om 
dat niet te doen? De belangrijkste reden 
voor het college was dat je in zo'n situatie 
mensen waarschijnlijk onnodig extra kunt 
schaden. Wij hadden heel weinig idee wat er 
fout zou kunnen zijn. Wij dachten dat het 
een pro forma verdachtstelling betrof, maar 
dat het niet zo ver zou komen. De wethou-
der en de ambtenaren meenden dat de zaak 

niets om het lijf had. Wat kan men dan 
verder van openheid verwachten? Hadden 
wij dan moeten zeggen: de FIOD is in april 
gekomen en nu wordt men als verdachte 
gehoord, maar het wordt verder misschien 
niets? Wat had de raad daarmee gedaan? 
Die afweging hebben wij gemaakt. Het was 
waarschijnlijk niets en mensen zouden 
onnodig geschaad worden. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Toch is het natuurlijk een unicum 
in de Hengelose gemeenteraad dat een wet-
houder in een strafzaak terechtkomt.  

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Dat is op zich een unicum in de Hengelose 
bestuurlijke geschiedenis en dat moet het 
blijven. Ik kan niet anders zeggen dan dat 
wij deze afweging hebben gemaakt. Wij 
hebben ons toen gerealiseerd dat de zaak 
ooit openbaar zou worden, maar hebben ons 
afgevraagd wat wij eraan zouden hebben 
om de informatie op dat moment openbaar 
te maken. Dat zou schadelijk zijn voor de 
wethouder en de ambtenaren. En wat zou 
de raad ermee moeten? Wij wisten toen al 
dat wij heel weinig van de zaak wisten. Wij 
zouden dus de vragen niet hebben kunnen 
beantwoorden. 

De ING-claim is een derde gevoelig punt. 
Waarom hebben wij die niet aan de raad 
gemeld? Daar is dezelfde voorzichtige lijn 
gevolgd vanwege de persoonlijke bescha-
diging. De telefoon gaat en op dat moment 
meldt zich de ING die op dat moment al 
meer wist dan wij. De ING had uit de pro-
cessen-verbaal van het ministerie hun eigen 
stukjes ter goedkeuring gekregen en met 
hun stukje verhaal stelde men de gemeente 
aansprakelijk. Zij eisten € 1 miljoen en pro-
beerden te dealen zodat zij met een minne-
lijke regeling enige tonnen binnen kregen. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Wij 

hebben tot nu toe een behoorlijk chronolo-
gisch betoog gehoord. Hier zit wat ons 
betreft een heel essentiële vraag. Wij kijken 
nu terug met de kennis die wij nu hebben. 
De burgemeester zegt dat de ING meer wist. 
Wat wist de ING op dat moment meer en 
hoe verhoudt zich dat tot de werkwijze van 
de gemeente in deze affaire? 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): De 

mensen van de ING die waren verhoord 
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hadden de eigen getuigenverklaringen van 
het OM gekregen. Zij hebben ook inzage 
gekregen – net als de wethouder en de 
ambtenaren – in uitspraken van anderen die 
hen werden voorgelegd door het OM en hun 
reacties daarop. Die kennis had de ING. Wat 
mij bijzonder verbaasde in augustus, was 
dat de ING mij ogenblikkelijk opbelde en zei 
dat men van alles had gezien. Wij hadden 
nog niets. Zij hadden redelijk zicht op deze 
zaak en stelden de gemeente aansprakelijk 
en wilden morgen langskomen. Ik heb toen 
gezegd: als wij iets horen, horen wij dat via 
het OM en niet via de ING-bank. Het OM zal 
ons op een gegeven moment melden wat er 
voor materiaal is en waarvan wij gebruik 
kunnen maken. 

Ik heb ogenblikkelijk het OM gebeld en 
gevraagd wat er gebeurde. Hoe konden 
mensen de ING van alles weten en wij niet? 
Het OM zei dat men alleen het eigen verhaal 
krijgt en dat het proces-verbaal nog niet 
eens klaar was. De ING heeft vanuit de 
eigen verklaringen bedacht hoe de zaak ligt. 
De ING heeft direct daarna een brief 
gestuurd aan de gemeente en schrijft op 
15 augustus: "Wij willen ƒ 1 miljoen 
hebben. U wilt niet met ons praten hetgeen 
wij spijtig vinden. Het optreden van wet-
houder Kok en de medewerkster van uw 
gemeente in de afhandeling van genoemde 
bodemsanering heeft ons geschokt." Op 
basis van de stukken die men heeft, gaat de 
ING op deze wijze op bluf spelen en legt bij 
ons de schuld neer. 

Wij stonden op dat moment voor de 
vraag wat te doen met de claim. Wij hebben 
er weer voor gekozen de brief niet in open-
baarheid te brengen, omdat zulks schadelijk 
zou kunnen zijn. Als wij de brief naar buiten 
hadden gebracht, hadden wij moeten uit-
leggen hoe een en ander mogelijk was. Wij 
konden het niet verklaren. Achteraf gezien 
hadden wij de raad er wellicht van op de 
hoogte kunnen stellen dat de claim er was, 
maar dan hadden wij niet de brief moeten 
geven, want dan hadden wij verklaringen 
moeten geven en dat konden wij niet. Wij 
konden het niet overzien. In die spagaat 
zaten wij en wij hebben gekozen voor de lijn 
om het niet te melden, omdat wij dachten 
dat de bui zou overgaan en dat er een 
gesprek met de ING zou komen, waarin wij 
de aansprakelijkheid zouden afwijzen. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Ik 

dank de burgemeester voor de uitleg. Ik wil 
even terug naar het proces in september 
2002, want daar verwijst de ING naar. De 
ING zegt: "Wat er ook gebeurd is, wij heb-
ben schade. Blijkbaar hebben de gemeente 
en de heer L. samen opgetrokken." Het is 
goed dat wij het beeld van de ING-bank nu 
krijgen, maar ik zou graag het beeld van het 
college en specifiek van de wethouder willen 
hebben dat daartegenover staat. Ik heb de 
wethouder horen zeggen dat de zaak 
gaandeweg het traject steeds ingewikkelder 
werd en daarbij zal de claim van de ING-
bank ongetwijfeld hebben meegespeeld. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 

Een en ander is mij pas duidelijk geworden 
bij het feitenonderzoek van de meervoudige 
kamer in Almelo, toen de medewerkster 
werd gehoord. Ik wist niet precies hoe de 
zaak in detail was geregeld. Er was een 
gesprek geweest met de curator, de ING en 
de afdeling Bodem. Daarvan is een verslag 
gemaakt door een milieumedewerkster van 
de ING. Daarin staat dat de gemeente aan-
geeft dat de zaak nog lang kan duren, dat er 
nog veel moet worden uitgezocht en dat het 
nog heel duur kan worden. Zij concludeert in 
haar eigen aantekeningen: volgens mij 
hebben wij niet veel te verwachten van de 
gemeente Hengelo. 

De crux zat hem erin dat er een afspraak 
lag voor sanering van een perceel van de 
B.V. Voor de rest was er geen afspraak of 
onderzoek. De ING, die natuurlijk belang 
had bij het zoveel mogelijk terughalen van 
de hypotheek, wilde het totale complex met 
ook de niet onderzochte percelen ineens 
verkopen. De medewerkster heeft toen ge-
zegd dat zulks niet mogelijk was. Voor het 
ene perceel konden we de afspraak laten 
gelden en dat is ook gebeurd … 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Is 

dat gebeurd? Dat is een essentiële vraag. 
 
De heer Kok (wethouder): Er is een brief 

aan de curator waarin staat: ook met u wil-
len wij een soortgelijke afspraak maken. De 
ING vond het veel te lang duren en vond 
ƒ 300.000,- ook nogal veel en wilde dus ver-
kopen. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Het hoofdstuk van de aansprakelijkheids-
stelling is dus nog niet afgerond. 
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De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! De burgemeester zegt dat ervoor 
gekozen is de claim niet aan raad en 
presidium kenbaar te maken. Naar mijn 
gevoel had het college dit feit rustig kenbaar 
kunnen maken en kunnen zeggen dat 
overige informatie op dat moment onder de 
rechter was en niet beschikbaar kon worden 
gesteld. Wij hadden dan bij de begroting 
rekening kunnen houden met eventuele risi-
co's in de toekomst. Ik ben van mening dat 
het college hier een omissie heeft begaan. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): Ik 

heb gezegd dat wij de afweging wellicht 
anders hadden kunnen maken. De zaak lag 
nog niet onder de rechter. Op dat moment, 
in augustus, was er nog geen sprake van 
dagvaarding en een strafproces. De zaak 
was in voorbereiding. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! De burgemeester gaf aan dat in 
april geen informatie kon worden gegeven, 
omdat de zaak bij de rechter lag. Datzelfde 
argument had in augustus kunnen worden 
gebruikt. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): In 

april, toen de FIOD binnenkwam, heb ik de 
raad verteld wat ik wist. De FIOD heeft van 
alles meegenomen en is geweest op het 
stadskantoor, het stadhuis, het secretariaat, 
bij de wethouder. Mevrouw Ten Heuw vroeg 
of ik heb gemeld dat de kamer van de 
wethouder toen was onderzocht. Ik weet 
niet of ik dat heb gemeld, maar ik weet niet 
eens zeker of ik dat op dat moment wist. Ik 
heb verteld wat ik wist. Het betrof een 
FIOD-onderzoek, dat niet op medewerkers 
van de gemeente sloeg. Toen de ING met de 
aansprakelijkheidsclaim kwam, op 
15 augustus, was er nog geen sprake van de 
zekerheid dat gedagvaard zou worden. Men 
was wel met het onderzoek bezig.  

Achteraf gezien hadden wij, zonder de 
brief openbaar te maken, de raad kunnen 
informeren dat er een schadeclaim lag. Wij 
hebben geen cultuur van vertrouwelijk met 
elkaar omgaan. Over dat punt moeten wij 
wellicht nog eens goed spreken. 

Dan is er het punt van 9 november 2005. 
Ik hoef dat niet meer te herhalen. Dat betrof 
het tijdelijk terugtreden van wethouder Kok. 
In het college hebben wij overwogen dat het 

een ingewikkelde zaak was, waarbij nog veel 
onbekend was, en dat wij geen speculaties 
wilden. Die lijn heeft het college zoveel 
mogelijk volgehouden. Openbaar maken als 
je maar weinig van de finesses weet, kan 
leiden tot speculaties en schade. Dat hebben 
wij gezien de afgelopen maanden. De 
ongestoorde rechtsgang is van grote 
betekenis. Het college is van mening dat wij 
al veel te veel zien dat bestuurders zich te 
gemakkelijk oordelen permitteren over 
zaken die onder de rechter zijn. Dat de pers 
dat doet en dat politici dat soms ook doen, 
is een feit, maar dat wil nog niet zeggen dat 
het openbaar bestuur daaraan mee moet 
doen. 

De WOB-vraag (Wet Openbaarheid 
Bestuur) diende zich aan en wij hebben toen 
aan onze advocaat gevraagd waar de grens 
kon worden gelegd. Wij wilden er eigenlijk 
liever niet over praten, omdat wij het niet 
konden uitleggen. De selectie is gemaakt 
door de advocaat en de informatie is 
verstrekt, iets eerder aan de raad. De pers 
heeft voortdurend de kastanjes uit het vuur 
gehaald. Dat komt raar over en dat beseft 
het college ook. 

Wij hadden de raad op 17 novem-
ber 2005 in de commissie BZ kunnen infor-
meren onder geheimhouding over wat wij 
van de zaak wisten en dachten, maar ook 
toen hadden wij nog niet veel meer met 
zekerheid kunnen zeggen. Daarom wilden 
wij zulks alleen onder geheimhouding doen, 
omdat wij de lijn hadden de rechtsgang niet 
te willen verstoren. Dat is toen niet gebeurd. 
Wij hadden de raad achteraf gezien eerder 
moeten informeren over de WOB-zaak en 
dat een en ander deze consequenties zou 
kunnen hebben. Wij hadden niet anders 
willen handelen. Wij hebben die lijn echt 
gekozen. Wij hadden alleen kunnen zeggen 
dat wij met de WOB-vraag zaten en het zo 
zouden doen. Dan was het niet zo rauw op 
uw dak gevallen, want volgens mij heeft de 
raad de informatie een halve dag voordat 
die naar de pers ging, gekregen. 

Ik rond af met berichtgeving over een 
ambtenaar die een schikking heeft geaccep-
teerd. Door krantenkoppen en speculaties 
ontstaan vaak foute beelden. Feit is dat deze 
technische medewerker slechts een geringe 
betrokkenheid had bij deze Prowi-zaak. Hij 
heeft als technicus een technisch antwoord 
gegeven op een juridische onderzoeksvraag 
van de FIOD tijdens een verhoor. Het OM 
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vond dat dit een onjuist antwoord was en 
wilde hem daarom als mede-verdachte 
aanmerken. Omdat hij zo weinig actief 
betrokken was bij de zaak, zei het OM 
tegelijkertijd dat hij een schikking kon krij-
gen. Hij zou dan ontslagen worden van 
rechtsvervolging. 

Ook onze advocaat, die ernaar gekeken 
heeft, vindt, nu wij achteraf gezien alles 
weten, dat zijn antwoord wellicht niet on-
juist is geweest en dat het OM daarin fout 
zou hebben kunnen zijn. Nu men alles beter 
kan overzien, is het nog maar de vraag of 
het OM gelijk had. De medewerker heeft de 
schikking geaccepteerd. Hij heeft zelf een 
pragmatische afweging gemaakt en wilde 
niet betrokken worden bij deze rechtsgang. 
Hij heeft persoonlijk het schikkingsvoorstel 
aanvaard en daarmee is hij ontslagen van 
rechtsvervolging. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Ik heb 

begrepen dat wethouder Nijhof kort iets wil 
zeggen als plaatsvervangend wethouder 
Milieu. 

 
De heer Nijhof (wethouder): Voorzitter! 

Dat niet alleen, maar ook als dorpsoudste 
van het college. Een enkeling in deze zaal 
zal misschien zeggen "de dorpsgek van het 
college", maar dat is voor ieder verschillend. 
Ik wil zeker spreken als vervanger van de 
heer Kok gedurende de periode dat ik hem 
heb moeten vervangen. Ik heb dat eerder 
gedaan bij een collega. Ik hoop altijd dat er 
plezieriger aanleidingen zijn dan de twee 
keren dat ik dat heb moeten doen. 

Ik zal wellicht af en toe in herhaling ver-
vallen, maar dat moet men maar als onder-
streping zien van wat eerder is gezegd. Ik 
weet dat er fouten zijn gemaakt in het hele 
proces. Dat kunnen wij lezen in het histo-
risch overzicht dat het college heeft 
gemaakt. Een ogenschijnlijk eenvoudig 
dossier werd door het moedwillig optreden 
van een van de betrokkenen en door oner-
varenheid van de betrokken afdeling een 
ingewikkeld en achteraf gezien moeizaam 
dossier.  

Ik heb geprobeerd met de ervaring van 
twaalf jaar in deze positie in dit huis naar 
deze zaak te kijken. Ik wil eerst iets zeggen 
over de gemeentelijke organisatie, die zich 
wat mij betreft kenmerkt door heel veel 
ingewikkelde processen en facetten van de 
samenleving. Wij opereren op het snijvlak 

van burgers, politiek bestuur, media en 
vakinhoudelijke kennis. En dat alles in de 
openbaarheid. Iedere misstap die door deze 
organisatie, door dit bestuur, wordt 
gemaakt, wordt onder het fileermes en 
onder de microscoop gelegd en meestal 
achteraf kritisch beoordeeld. Dat betekent 
dat zowel het ambtelijk apparaat als het 
bestuur onder grote druk staat en tegelij-
kertijd voorzichtig en soms omzichtig ope-
reert, maar altijd, zo heb ik dat de laatste 
twaalf jaar ervaren, met zeer veel inzet. 
Inzet waarbij het ambtelijk apparaat altijd 
het bestuur en de raad ten dienste staat. 
Dat doet het over het algemeen met heel 
veel kennis van zaken en ondanks die grote 
druk voor een belangrijk deel goed. 

Hengelo heeft wat mij betreft heel veel 
goede bestuurders en ambtenaren voort-
gebracht in de loop der historie. Natuurlijk 
ook een aantal mindere, zoals iedere orga-
nisatie die kent. Dat geldt niet voor de 
betrokken ambtenaar, dat wil ik nadrukkelijk 
zeggen. Zij functioneert in de huidige 
constellatie van de afdeling Bodem gewoon 
goed. Ik kom daar zo dadelijk op terug. 

Onze mandaatregeling heeft ook onder 
vuur gelegen. Ook daar gaat het bijna altijd 
goed. Hier niet. De burgemeester heeft er al 
iets over gezegd. Het is een incident en 
geen usance. Ik hoop dat de politiek ver-
trouwen heeft en blijft uitstralen naar ons 
ambtelijk apparaat. Men moet niet alleen bij 
de jaarrekening of de begroting roepen dat 
het goed is gegaan, maar dat ook doen op 
momenten dat het erop aankomt. 

Er is in de organisatie al jarenlang een 
verbetertraject aan de gang, vanaf 2000 bij 
de DSBO. Men heeft tweemaal een evaluatie 
gekregen en er is veel energie bij het 
verbetertraject gestoken in zowel de cultuur 
als de bedrijfsvoering van deze organisatie. 
Er zijn grote inspanningen geleverd voor een 
betere interne controle. Desondanks zullen 
ook in de toekomst, ook na deze affaire, nog 
fouten worden gemaakt. Onlangs nog werd 
in mijn portefeuille een kapvergunning 
verleend die niet is gepubliceerd in het 
Hengeloos weekblad. Dat is weliswaar geen 
politiek onoverkomelijk probleem, maar 
fouten blijven gemaakt worden, ook in de 
toekomst. De ene tikt zwaarder aan dan de 
andere, ze zijn onvergelijkbaar, maar ook in 
de toekomst zullen fouten onvermijdelijk 
zijn. Honderd procent scoren is onmogelijk, 
ook in een organisatie die de checks and 
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balances perfect voor elkaar heeft. 
Het zou wel slecht zijn als wij niet leren 

van die fouten. Dat hebben wij steeds 
gedaan. Ik wijs op het al eerder genoemde 
verbetertraject van de DSBO, op het MB-
traject, waarin het hele middenmanagement 
is bijgeschoold, ik wijs op het SWINGH-
traject waarin ook cultuurtrajecten zitten en 
natuurlijk het finetunen van fouten die wij in 
de praktijk hebben gemaakt. Onze 
bestuurscultuur is een open bestuurscultuur. 
Niet afstandelijk of op afstand, maar op 
hoofdlijnen en open. Al mijn collega's die 
hier achter de tafel zitten, praten met 
burgers en instellingen en zij praten met 
ambtenaren op alle denkbare niveaus. Dat is 
kenmerkend voor deze organisatie. Wij zijn 
bereikbaar voor iedereen in deze stad; wij 
zijn zelfs fysiek, letterlijk, bereikbaar. 
Hengelo heeft een van de weinige 
gemeentehuizen waar je zo bij een wethou-
der binnen kunt lopen en om een onderhoud 
kunt vragen. Ik ben trots op die open 
cultuur. Het is geen cultuur van "ouwe 
jongens krentenbrood", het is ook geen 
cultuur van "laat maar waaien", het is ook 
geen cultuur van gebrek aan stuurmans-
kunst of interne controle. Het is een heel 
bewuste keuze van dit college en voor-
gaande colleges voor openheid en bereik-
baarheid. 

Uit het onderzoek dat in 2004 in deze 
gemeente is gedaan, bleek juist dat Hengelo 
sterk is in het onderdeel rechtmatigheid. Ten 
opzichte van vergelijkbare gemeenten 
scoren wij daar hoog. Desondanks weten wij 
nog steeds elementen te vinden die beter en 
rechtmatiger kunnen worden geregeld, nu 
wij daarvoor een ambtenaar speciaal hebben 
aangesteld. Ik voorspel dat dat nog lang zo 
zal blijven, want wij zijn en blijven een 
lerende organisatie die nog lang niet is 
uitgeleerd.  

Mijn collega's en ik wensen die open 
besturingsfilosofie te handhaven, maar 
willen ook kijken hoe wij die open cultuur 
kunnen stroomlijnen en verbeteren. Het is 
navrant, maar daartoe waren wij juist op 
8 november, een dag voordat wethouder 
Kok gedagvaard werd, met elkaar in over-
leg. Kortom: een bestuurscultuur van open-
heid, bereikbaarheid voor burgers en instel-
lingen, van gestructureerd overleg tot soms 
heel diep in de organisatie, van vertrouwen 
in kunde en kennis in het ambtelijk appa-
raat. Die cultuur – en ik doe een dringend 

beroep op de raad – moeten wij niet opge-
ven op basis van een incident, hoe verve-
lend dat incident ook is voor alle betrokke-
nen, het bestuur en de gemeente in zijn 
geheel. 

Wij moeten er wel van leren en daar 
waar mogelijk en noodzakelijk maatregelen 
nemen om controlemechanismen in te 
bouwen, zonder in de fout te vervallen van 
een overgeorganiseerde parafencultuur, die 
wel heel veel recht doet aan de recht-
matigheid, maar ernstig afbreuk zou doen 
aan de doelmatigheid en doeltreffendheid. 
Het zal de komende periode aan ons als 
bestuur en raad en aan het ambtelijk appa-
raat liggen om een goede balans te vinden 
in rechtmatigheid enerzijds en doeltreffend-
heid en doelmatigheid anderzijds. 

Tot slot iets over de afdeling zelf en de 
sector. Ik heb de laatste maanden met deze 
sector mogen overleggen. Ik heb de sector 
leren kennen als zeer doeltreffend en recht-
matig. Op alle overleggen op de maandag-
ochtend waren sectorhoofd en afdelings-
hoofden aanwezig en soms de ambtenaar 
die betrokken was bij een bepaald item. 
Zoals de heer Kok al aangaf, werd alles wat 
werd besproken, goed vastgelegd in een 
voortgangsrapportage en die werd wekelijks 
nagelopen.  

Ik ben blij dat ze er is, dan kan ik het 
eens in openbaarheid zeggen. Wij hebben 
een uitstekend afdelingshoofd, die ervoor 
gezorgd heeft dat er weer een goed bodem-
beleidsplan ligt voor de komende periode. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat met dit 
afdelingshoofd in de toekomst fouten zoals 
die bij Prowi zijn gemaakt, niet weer zullen 
voorkomen. Dat kan ook niet anders, want 
ze is een ex-leerlinge. 

In het belang van het onderzoek is het 
goed de sector en de afdeling nog eens goed 
onder het vergrootglas te leggen. Ik 
verwacht dat daarbij weinig te vinden zal 
zijn dat nu nog verbetering behoeft. Een 
herhaling van de Prowi-affaire in deze vorm 
lijkt mij uitgesloten. 

 
De Voorzitter schorst hierop de 

vergadering. 
 

 (De heer Fens is tijdens 
de schorsing ter 
vergadering gekomen.) 

 
Na hervatting van de vergadering geeft 
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de Voorzitter het woord aan de heer 
Kruiskamp. 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! 

Graag wil ik in tweede termijn reageren op 
de beantwoording van wethouder Kok en het 
college. Vooraf nog een enkele opmerking 
om misverstanden te voorkomen. In mijn 
eerste termijn heb ik een aantal zaken 
bewust vrij strak neergezet. Steeds heb ik in 
mijn bijdrage gesproken over het bestuur en 
de dienstleiding. Nergens zijn door mij 
specifieke personen of functionarissen 
genoemd. Het ging uitsluitend over de struc-
tuur. En dus ligt hier een eerste verant-
woordelijkheid bij het college. Mijn bijdrage 
in eerste termijn was duidelijk geadresseerd 
aan het college en het college heeft hierop 
goed geantwoord. 

Het onafhankelijk onderzoek van de heer 
Klostermann bevat zeer veel waardevolle 
informatie. Ik heb daaruit in eerste termijn 
rijkelijk geciteerd. Het blijkt nu dat dit een 
zeer waardevol stuk is, doch niet minder 
maar ook niet meer dan een bouwsteen voor 
het collegevoorstel. Het stuk is in een breder 
perspectief gezet en ligt nu ter bespreking 
voor. Het heeft geen enkele zin en het is 
volstrekt niet efficiënt de inbreng van 
afgelopen donderdag opnieuw te ver-
woorden. Ons standpunt was en is duidelijk.  

Uit het antwoord van de wethouder 
begrijp ik dat de afspraak over de sanering 
van de bewuste grond betrekking had op 
een deel van het totale oppervlak. In dat 
kader moeten de financiële aspecten worden 
bekeken en beoordeeld. Tevens is duidelijk 
geworden dat de raad reeds in 2002 een 
besluit heeft genomen met betrekking tot de 
aanpak van vervuilde grond. Hieruit volgt 
formeel dat de afhandeling in principe 
uitvoering van geaccordeerd beleid is. Het 
ware echter beter geweest om deze zaak 
breder in het bestuur en het ambtelijk appa-
raat uit te zetten. 

De CDA-fractie spreekt nog geen con-
clusie uit, maar er is wel een tussenstand. 
De beantwoording van wethouder Kok en 
het college geven ons voldoende ingre-
diënten om de discussie in de fractie verder 
te voeren en dan een eindconclusie te 
trekken. Deze conclusie zullen wij in de 
volgende raadsvergadering inbrengen. 

Nu reeds deel ik mede dat wij bij onze 
eindafweging het onderhavige dossier zwaar 
zullen laten wegen. Daartegenover staan 

ook andere zaken: positieve beleids-
maatregelen en de uitvoering daarvan die 
door het college en het ambtelijk apparaat 
in deze periode ter hand zijn genomen. Een 
en ander is zojuist nogmaals aan de orde 
geweest. Tevens heb ik zowel van het col-
lege als van de betrokken dienst begrepen 
dat er recent veel verbeteringstrajecten in 
gang zijn gezet en zeer goede resultaten zijn 
geboekt. 

Over de informatievoorziening kan ik kort 
zijn. Wij staan nog steeds achter ons stand-
punt van 17 november 2005.  

Ik rond af. Veel is vanavond duidelijk 
geworden, wat niet wil zeggen dat wij nu al 
een streep zetten onder dit onderwerp. Het 
collegevoorstel bevat naar onze mening 
goede aanknopingspunten voor een kwali-
tatieve verbetering in het totale ambtelijke 
apparaat. Naar onze mening is het zinvol en 
constructief om juist uit moeilijke onderwer-
pen lering te trekken. Graag pakken wij dan 
ook de uitnodiging op mee te denken op 
welke wijze wij als raad betrokken kunnen 
worden om verdere fouten in de toekomst te 
voorkomen. Ook hoor ik graag de mening 
hieromtrent van de collega-fracties. Wellicht 
kan met betrekking tot de werkwijze en de 
structuur nog eens met extra aandacht naar 
het SWINGH-proces kan worden gekeken. 

Met het standpunt van het college over 
het door het OM ingestelde hoger beroep, 
zoals vandaag bekend is geworden, kunnen 
wij instemmen. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Onze 

excuses dat onze fractie wat later binnen-
kwam. Ik kreeg dit weekend, ik geloof uit de 
boezem van het college, te horen dat de 
afscheid nemende fractievoorzitters tot het 
einde toe scherp moesten blijven. Dat is 
gelukt, dank daarvoor! 

Nog een woord van dank. Ik vind het 
werkelijk fantastisch dat er een verslag ligt 
van het eerste deel van de vergadering. 
Dank aan diegenen die daarvoor verant-
woordelijk zijn. Wij zullen er volgende week 
tijdens de raadsvergadering uit putten. 

Wij hebben in eerste termijn heel wat 
vragen gesteld. Eigenlijk is er op al die 
vragen goed antwoord gegeven door het 
college. Onze fractie moet die beantwoor-
ding nog wel even laten bezinken en kijken 
wat ze ermee doet. Als het bijvoorbeeld gaat 
om de verschillende brieven richting de 
curator en de heer L., wordt langzaam maar 
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zeker zichtbaar dat het gaat om een com-
pleet pakket. Tijdens ons overleg zei 
iemand: het is maar net wat je vraagt. Wil 
je alles regelen om één tafel of moeten er 
drie tafels worden besproken. Dan wordt het 
verhaal anders en dat gaat tot verwarring 
leiden. 

Wij hebben geconstateerd dat er fouten 
zijn gemaakt en dat wordt ook door het 
college erkend. Die fouten zijn deels uit 
onervarenheid gemaakt. Wij weten nu al dat 
zoiets eigenlijk niet meer zal gebeuren. 
Voordat deze hele zaak liep, was er immers 
al een verbetertraject ingezet. Los van het 
feit dat het college erkent dat er fouten zijn 
gemaakt, neemt het college ook de volle 
verantwoordelijkheid voor deze fouten. Dat 
pleit wat ons betreft voor het college. Het 
wordt steeds duidelijker dat het een incident 
is, dat uiteindelijk wellicht mede leidt tot 
een verbetertraject, hoewel dit voor een 
deel al is ingezet. 

Ik ben heel blij met de beantwoording 
van het college aangaande de bestuurs-
cultuur. Wij hebben hetzelfde in eerste 
termijn voorzichtig gesuggereerd, namelijk 
dat hetgeen de advocaat in zijn stuk stelt, 
misschien enerzijds wel waar is, maar dat 
het niet automatisch wil zeggen dat de hele 
bestuurscultuur niet deugt. Integendeel! Wij 
willen een open, transparante en dienst-
verlenende organisatie zijn. Dat vergt ener-
zijds dat je de uitvoering daar neerlegt waar 
zij hoort, namelijk bij het ambtelijk appa-
raat, en op hoofdlijnen bestuurt, maar 
anderzijds vergt het dat je soms uit de 
ivoren toren afdaalt en samen optrekt.  

Achter die vorm van stadsbestuur staat 
het college in volle overtuiging. Wij willen 
dat ook heel graag. Het betekent wel dat je, 
als je open en transparant bent, kwetsbaar 
kunt zijn als mensen kwade bedoelingen 
hebben. Die conclusie moeten wij ook 
trekken. Het moge duidelijk zijn dat de hele 
zaak complexer was dan van te voren was 
ingeschat. 

Enkele zaken blijven over. De burge-
meester heeft al mea culpa gezegd als het 
gaat om het WOB-gebeuren. Wellicht is hier 
ook sprake van onervarenheid omdat men 
niet vaak met dit soort zaken van doen 
heeft. Op dat punt wil ik in de raadsvergade-
ring nog even terugkomen. 

Er is schade aan het imago. Hoe zwaar 
ligt dat? Ik heb er niet zoveel fiducie in dat 
er een zaak ligt, zodat wij het hoger beroep 

met vertrouwen tegemoet zien. Financieel-
economische schade voor de gemeente zal 
er niet zijn, maar schade aan het imago wel. 
Moet men daar een college, een wethouder 
op afrekenen? Over die vraag gaat 
ongetwijfeld de discussie volgende week. Ik 
ben benieuwd. Wij vinden vooralsnog dat je 
op dat feit niemand moet afrekenen. 

Bij de schade aan het imago spelen aller-
lei factoren een rol, tot aan de kop morgen 
in Tubantia toe. Dat moge duidelijk zijn. Als 
wij daarop gaan anticiperen door te kiezen 
voor een parafencultuur, vragen wij ons 
oprecht af of wij dat zouden moeten doen. 

Tot slot vinden wij het jammer dat enke-
len in deze commissie, zonder fatsoenlijk 
met elkaar in debat te gaan en elkaars 
meningen te peilen en elkaar misschien te 
overtuigen, in eerste termijn al tot een con-
clusie zijn gekomen, hetzij hier, hetzij 
dezelfde avond op een wijkbijeenkomst. Dat 
vinden wij jammer, want een debat hoor je 
open met elkaar te voeren en men moet 
alles afwegen. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Als gesproken wordt over een wijkbijeen-
komst, word ik bedoeld. Ik zou de heer 
Straub willen aanraden even naar TV 
Hengelo te kijken en mijn uitspraak goed na 
te luisteren. Hij kan het ook op internet 
bekijken. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Het 

is imago, beeldvorming. Ik zal inderdaad 
alle media erop nakijken en –lezen, dat zeg 
ik de heer Knegt toe. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Het is een moeilijke zaak, met 
veel invalshoeken, veel dossiers, veel ziens-
wijzen en opvattingen. Ik ben vanavond nog 
niet zo ver dat ik een afgewogen oordeel 
kan geven over de rol van het college, spe-
cifiek de rol van wethouder Kok. Mijn sug-
gestie zou zijn te zorgen dat ook na de 
verkiezingen er een situatie ontstaat van 
vertrouwen wederzijds en overtuiging dat de 
raad een juiste uitspraak heeft gedaan, en 
om verdergaand onderzoek te plegen via 
een commissie vanuit de raad. Ik wil dit 
voorstel loskoppelen van het voorstel van 
het college, want daarin gaat het om de 
bestuurscultuur. 

Ik heb nog veel te veel vragen waarop ik 
geen antwoord heb. Hoe kwam L. aan alle 
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informatie via e-mail en briefwisseling? Hoe 
kwam het dat L. zo bijsturend en invloedrijk 
was in het totale proces? Hij had een voor-
opgesteld plan en wist wat hij wilde. De 
spelers die in het traject aanwezig waren, 
hadden dat niet door, maar hadden zij het 
door kunnen hebben? Allemaal zaken waar-
over ik duidelijkheid wil hebben. Ik denk 
niet dat wij in staat zijn objectief een afge-
wogen oordeel te geven in onze laatste 
raadsvergadering over de rol van het college 
en de wethouder. Wij vragen de raad met 
elkaar na te denken over de vraag hoe wij 
een en ander kunnen oplossen. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Heeft 

de heer Mulder een suggestie? 
 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Mijn voorstel zou zijn een onder-
zoek te plegen en enkele wijze mensen 
daarmee te belasten, zodat zij ons objec-
tieve informatie kunnen verschaffen en de 
raad zijn eigen oordeel kan geven over die 
informatie. Ik heb het gevoel dat wij onder 
tijdsdruk opereren door de verkiezingen die 
voor ons liggen. De wethouder is vrijge-
sproken en tot 7 maart zijn er geen proble-
men. Er komt echter ook nog een leven na 7 
maart. We krijgen alle stukken onder 
tijdsdruk en mijn fractie is op dit moment 
niet compleet. Ik acht het niet mogelijk in 
de laatste raadsvergadering een politiek 
oordeel te geven. Vandaar mijn verzoek om 
wat tijd in te ruimen. 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! 

Ook ik heb de suggestie gedaan nader te 
bespreken hoe wij verder gaan. Waar ligt bij 
de heer Mulder het zwaartepunt? Wil hij 
kijken naar het verleden, waarover in feite 
nu reeds een juridische uitspraak ligt, of ligt 
het zwaartepunt bij de vraag hoe het in de 
toekomst moet gaan? 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Mijn zwaartepunt ligt bij het poli-
tiek-bestuurlijke aspect. 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Dat is geen 

antwoord op mijn vraag. Wil de heer Mulder 
naar het verleden kijken of naar de toe-
komst?  

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): Ik 

wil naar het verleden kijken en een bood-

schap, een leermoment meenemen voor de 
toekomst. Ik wil ook een goede afweging 
kunnen maken over de rol van het college 
en de wethouder en dat kan ik op dit 
moment niet. Het gaat om het politiek-
bestuurlijke aspect, niet om het juridische. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Laat ik 

in eerste instantie zeggen waarom wij van-
avond bij elkaar zitten. Dat is voor de VVD-
fractie niets anders dan informatie vergaren, 
antwoorden krijgen op vragen en niet om 
vanavond al een conclusie te geven. Dat 
zullen wij pas doen nadat wij fractieberaad 
hebben gehad. Afhankelijk daarvan komen 
wij terug. In ieder geval geven wij in over-
weging het onderwerp aanstaande dinsdag 
op de agenda van de raadsvergadering te 
zetten, want dan kunnen wij daar aan de 
hand van wat in de fractie is besproken, een 
uitspraak doen over het vervolg. 

Wij gaan niet zo ver als sommige mensen 
bij de interpretatie van de antwoorden. Wij 
nemen alleen de informatie mee. Wij gaan 
kijken naar de positie van wethouder Kok, 
de positie van de burgemeester in het 
informatietraject en de positie van het colle-
ge als collegiaal bestuur. Wij zullen de 
scherpe lijn die er moet liggen tussen de 
strafrechtelijke procedure en de bestuurlijk-
politieke procedure aanhouden. Ik hoor veel 
te veel mensen vragen stellen over de straf-
rechtelijke procedure. Wij gaan daar niet 
over en spreken daar niet over. 

Ik heb nog één vraag. Wethouder Kok 
heeft gezegd dat hij de verantwoordelijke 
persoon voor dit gebeuren is. Hoe – en die 
vraag is gericht aan de burgemeester – 
moet ik die uitspraak zien in het kader van 
collegiaal bestuur?  

 
De heer Joosten (GroenLinks): Voor-

zitter! Ik wil eerst opmerken dat ik de ant-
woorden van het college op alle vragen zeer 
gewaardeerd heb. Open, betrokken en ook 
wat kwetsbaar. Wij kunnen stellen dat het 
college zich vanavond kwetsbaar opstelt. 
Dat deed het ook al in de stukken van 
14 februari 2006. Vele fracties hebben naar 
aanleiding van dat dossier vragen gesteld. 
Ik deel overigens de opvatting van de heer 
Noest. Wij kunnen geen vragen stellen die al 
door de rechters zijn beantwoord. Wij 
moeten ons bezig houden met de politiek-
bestuurlijke kant van de zaak. 

Ik betreur evenals de heer Straub dat er 
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fracties zijn die, zonder dat het college een 
weerwoord heeft kunnen geven, al conclu-
sies hebben getrokken, binnen of buiten dit 
huis, dat laat ik in het midden. Ik vind dat 
men elkaar de kans moet geven elkaar te 
overtuigen en argumenten uit te wisselen. 

Zoals men weet, kom ik altijd te spreken 
over verbeterpunten. Men mag best kijken 
naar de historie, maar het is beter te kijken 
wat er kan worden verbeterd. Ik heb geke-
ken naar het dossier en ben overigens blij 
dat wij enkele dagen meer tijd hebben ge-
kregen. Ik wil ook alle antwoorden van het 
college laten bezinken en zal vanavond dus 
niet tot een oordeel komen. Wij zullen er 
maandag in de fractie verder over spreken. 

Eén ding moet mij nog van het hart. Het 
gaat om de werking van het mandaat-
delegatiebesluit. Hoe is daaraan invulling 
gegeven? Wat zijn de verbeterpunten die 
het college heeft aangereikt in het college-
stuk? Ik ben van mening dat wij moeten 
kijken hoe wij een en ander moeten imple-
menteren en kunnen waarborgen. Daarbij 
kunnen wij aansluiten bij het SWINGH-
traject, waar wij hebben gekozen voor een 
procesmatige insteek. Ik mis daarin de juri-
dische kwaliteitszorg en wil als aandachts-
punt meegeven dat bij de afronding wordt 
gekeken of dat punt kan worden vormgege-
ven. Dan kunnen wij de kwaliteit van onze 
bestuurscultuur overeind houden.  

Ik heb fracties meermalen horen zeggen: 
op hoofdlijnen besturen, op programma's, 
kaders stellen. Wij moeten proberen die lijn 
door te zetten. Wel moeten wij kijken of 
voldoende checks and balances zijn 
ingebouwd. Dan is alles op papier prima 
geregeld, maar wij hebben hier mensen aan 
het werk. En mensen maken fouten; dat 
doen wij ook. Ik ben blij dat het college stel-
ling neemt tegen datgene wat vorige week 
over tafel is gegaan over de ambtelijke 
ondersteuning. Ik denk dat het goed is de 
fouten te benoemen en erop te attenderen, 
maar onze fractie kan zich niet vinden in het 
algemene beeld dat is geschetst. 

Met betrekking tot de informatie-
voorziening heb ik begrip voor de gekozen 
lijn. Ik begrijp dat getracht is de schade 
voor de gemeente zoveel mogelijk te 
beperken, maar ik vind dat er sprake is van 
enige verkramptheid. Het college moet 
nadenken over een WOB-scan, zodat het bij 
dit soort politieke gevoeligheden niet achter-
af gaat nadenken wat aan de raad 

beschikbaar wordt gesteld. Hierover moet 
vooraf worden nagedacht, zodat wij op 
papier een pro-actieve invulling krijgen van 
de actieve informatieplicht aan de raad. Wij 
zullen zeker terugkomen op dit punt in de 
raad, want wij vinden dat dit onderdeel te 
wensen overlaat. 

Ik denk dat weliswaar alle informatie op 
tafel ligt en ons is meegedeeld, maar ik ben 
evenals de heer Noest niet in staat alle con-
sequenties te overzien. Ik wil er met mijn 
fractie rustig over nadenken alvorens ons 
politieke oordeel op tafel te leggen. Uitein-
delijk is de vraag die aanstaande dinsdag op 
tafel komt: hebben wij vertrouwen in de 
wethouder en het college? Die politieke 
vraag moeten wij volgende week dinsdag 
beantwoorden. Wij hebben voldoende 
informatie. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! 

Met betrekking tot de informatievoorziening 
aan de gemeenteraad is de lijn van het 
college consistent geweest – daar valt niets 
tegenin te brengen – maar volgens ons niet 
juist. Informatievoorziening aan de raad 
dient actief te zijn, ook als het minder gele-
gen of minder prettige informatie betreft. 

Een complicerende factor vinden wij dat 
vandaag het hoger beroep is aangetekend 
en dat wethouder Kok in zijn eerste termijn 
heeft gezegd dat hij daardoor niet  geheel 
vrijuit over de zaak kan spreken. Bepaalde 
informatie kan hij niet geven in verband met 
het feit dat de rechter zich nog over de zaak 
moet buigen. 

Er is gezegd dat de schade voor de 
gemeente zich op dit moment beperkt tot 
imagoschade, maar de schade in financiële 
zin moet nog blijken. Er ligt natuurlijk de 
claim van € 1 miljoen van de ING-bank en 
ook de toezegging van de € 1,2 miljoen aan 
Leusink ligt in principe nog op tafel. 

De gemeenteraad wordt gevraagd om te 
beoordelen of de fouten die zijn gemaakt, 
kunnen worden verklaard door de bijzondere 
omstandigheden die in het dossier zijn 
geschetst. 

 
De heer Joosten (GroenLinks): Voor-

zitter! Hoor ik mevrouw Ten Heuw zeggen 
dat wij aan de heer Leusink € 1,2 miljoen 
gaan betalen? 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Nee, maar die 

afspraak ligt er nog wel. De schade kan er 
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dus nog wel degelijk uit voortvloeien. 
 
De heer Joosten (GroenLinks): Het is 

geen schade. 
 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! De 

bodemsanering is toegezegd. Ik kom straks 
terug op het punt waarom die € 1,2 miljoen 
niet had hoeven te worden toegezegd en als 
schade kan worden gerekend. 

De bijzondere omstandigheden zouden 
dus het handelen van de wethouder verkla-
ren. Wij hebben gekeken welke fouten er 
zijn gemaakt. Ik noem de drie belangrijkste 
punten voor ons. Wij zetten die af tegen de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Wij kijken naar het politiek-bestuurlijke 
handelen. 

Ten eerste de zorgvuldigheid. De feiten 
overziende en de verklaring van de wethou-
der aanhorende, zijn wij van mening dat er 
onvoldoende kennis is vergaard in deze 
complexe aangelegenheid om de relevante 
juridische omstandigheden die voor deze 
zaak nodig waren, goed te kunnen duiden. 
Juist het inschakelen van de landsadvocaat, 
die ook in deze zaak geen bevredigend ant-
woord heeft gegeven, had reden moeten zijn 
om de kwestie in een breder verband te 
bespreken en met meer mensen tot een 
afgewogen oordeel te komen. Dat is niet 
gebeurd, voor zover wij hebben kunnen 
overzien. 

Dan de afspraak met de curator. Voor 
zover wij hebben kunnen zien, is met de 
curator een andere afspraak gemaakt dan 
met de heer L. De heer L. is als toekomstig 
koper toegezegd dat de afspraak die hij 
eerder met de provincie had, zou kunnen 
worden hernieuwd. Aan de curator is niet 
gemeld dat een nieuwe koper diezelfde af-
spraak zou kunnen krijgen. Daar wringt toch 
het een en ander met het oog op het 
gelijkheidsbeginsel. 

Dan het rechtszekerheidsbeginsel. De 
wethouder gaf aan dat in het bodembeleids-
plan 2002 deze bodemsaneringszaak reeds 
was opgenomen. De raad heeft dat bodem-
beleidsplan in juni 2002 vastgesteld. Het 
lijkt mij logisch dat deze zaak daarin is 
opgenomen, want die vloeit voort uit de 
afspraak die er met de provincie was. 
Echter, het feit dat er op enig moment een 
faillissement aan de orde was, maakte nu 
juist dat de afspraken die in het bodem-
beleidsplan waren vastgelegd, niet meer zo 

hard waren. Er was dus aanleiding om het 
beleid te heroverwegen en te kijken of wij 
die verplichting van € 1,2 miljoen wel op-
nieuw wilden aangaan. Daar zit in het kader 
van de rechtszekerheid een belangrijk punt. 

De heer Joosten vroeg ons standpunt 
over het bedrag van € 1,2 miljoen. Volgens 
ons had er in september, toen het faillisse-
ment aan de orde was, een moment moeten 
zijn waarop wij moesten kijken of wij die 
verplichting opnieuw wilden aangaan. 

Die drie punten, de zorgvuldigheid, het 
gelijksheidsbeginsel en het rechtzekerheids-
beginsel, overziende, zijn wij van mening 
dat op basis van de informatie die tot op 
heden aan ons is verstrekt, het handelen 
van de wethouder onvoldoende kan worden 
verklaard. Wij neigen ernaar dat handelen af 
te keuren. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Voor-

zitter! Een aantal fracties heeft opmerkingen 
gemaakt over een vroegtijdige conclusie. 
Ook ik wil daarover een opmerking maken. 
Ik heb mijn betoog in eerste termijn 
afgerond met de conclusie dat ik van 
mening ben dat op grond van de informatie 
die door het college zelf is verstrekt, 
wethouder Kok tot de conclusie had moeten 
komen om af te treden. Hij had zelf daartoe 
het initiatief moeten nemen. Dat was ik van 
mening en dat ben ik nog steeds van me-
ning. Dat neemt niet weg – en dat is geluk-
kig de politieke vrijheid die wij in dit land 
hebben – dat hij niet hoeft te doen wat ik 
vind.  

Voorlopig houd ik mijn conclusie op dat 
punt staande, ook na de toelichting die hij 
donderdagavond en vanavond heeft gege-
ven. De gemeente Hengelo is als overheid 
onbetrouwbaar gebleken, in die zin dat er 
met twee monden is gesproken. Ondanks de 
toelichting is bij mij niet het idee wegge-
nomen dat tegen de ene partij iets anders is 
gezegd dan tegen de andere. De informatie 
die per e-mail aan de heer Korver is ver-
strekt, staat haaks op de informatie die aan 
de heer L. is verstrekt. 

Een tweede punt dat ik zorgelijk vind en 
waarop geen antwoord is gekomen, is de 
opmerking die wij een aantal keren terug-
vinden over het onderscheid tussen besturen 
op afstand en het afstandelijk besturen. Dat 
laatste vind ik nog steeds erg kwalijk. 

Er is gewezen op het feit dat er een 
onderscheid is tussen het strafproces en het 
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bestuurlijk proces. 
 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Ik 

weet dat de heer Miedema in zijn eerste 
termijn heeft gesproken over besturen op 
afstand en afstandelijk besturen. Uit het 
antwoord van het college blijkt mij van-
avond niet dat het kiest voor de lijn van 
afstandelijk besturen. De heer Miedema 
concludeert dat wel en ik ben benieuwd hoe 
hij tot die conclusie komt. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Voor-

zitter! Ik kom niet tot de conclusie dat het 
college kiest voor afstandelijk besturen. 
Integendeel: ik constateer dat wethouder 
Kok het verwijt gemaakt kan worden dat hij 
afstandelijk bestuurd heeft. Dat vind ik kwa-
lijk. Ik vind afstandelijk besturen disfunctio-
neren als wethouder. 

 
De heer Straub (PvdA): Je kunt iedereen 

altijd wel een verwijt maken. In onze optiek 
is dat verwijt door de beantwoording van het 
college vanavond behoorlijk weerlegd. 
Verwijten maken kan men altijd, en als iets 
vervolgens niet waar is kan men toch een 
constatering uitspreken, maar dat is heel 
gemakkelijk. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Dat is 

niet aan de orde. Ik heb geen weerlegging 
gehoord van mijn veronderstelling dat wet-
houder Kok afstandelijk bestuurt. Als ik het 
mis heb, hoor ik het in tweede termijn. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! De 

heer Miedema zegt dat hij geen weerwoord 
heeft gehoord op zijn vooronderstelling. Nu 
kun je je afvragen wat fout is: de veronder-
stelling of het weerwoord. Ik wil graag de 
argumenten horen waarop de heer Miedema 
zijn vooronderstelling baseert, want daar 
kan ik misschien wat van leren. Ik wil 
tevens horen wat hij mist in het antwoord. 
Hij heeft een vooronderstelling dat het 
verwijtbaar gedrag is – een interessant 
punt, want daar gaat het vanavond over – 
en ik wil graag glashelder zijn argumenten 
horen. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Ik 

was al begonnen aan mijn verhaal over het 
strafproces en het bestuurlijk proces, want 
daar komen die twee namelijk samen. In het 
strafproces is het afstandelijk besturen 

genoemd, maar ook in het rapport van de 
heer Klostermann. Ik begrijp dat wij daar-
mee inmiddels voorzichtig moeten omgaan, 
maar ook hij hanteert de term "afstandelijk 
besturen". Daarop baseer ik mij. Het is een 
omschrijving van de wijze waarop wethou-
der Kok bestuurt en invulling geeft aan zijn 
taak als wethouder.  

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Ik 

begrijp dat de heer Miedema het oordeel 
van een ander volgt en niet zijn eigen argu-
ment heeft gezocht. En daar zit hij hier van-
avond voor. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Ik ga 

in dezen mee met de argumenten die een 
externe deskundige, die nota bene door het 
college is aangetrokken, heeft aangedragen. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! Het 

is jammer dat de eigen indrukken van de 
geachte collega Miedema van acht jaar 
samenwerking met een bepaalde wethouder 
op allerlei terreinen dan blijkbaar minder 
zwaar meewegen. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Op de 

beruchte avond, 9 november 2005, heb ik 
een kort oordeel gegeven over alle college-
leden. Wethouder Kok was er toen om bui-
tengewoon goede redenen niet bij. Als men 
naleest wat ik toen over hem heb gezegd, 
past dat exact in datgene wat ik vanavond 
zei, namelijk het besturen op afstand. Ik 
heb dat toen vertaald in een vorm van arro-
gantie. Zo komt dat over bij burgers. Wat ik 
zeg, is niet nieuw, ik zeg het alleen in 
andere bewoordingen. 

Natuurlijk moeten wij het strafproces en 
het bestuurlijk proces scheiden, maar ze zijn 
natuurlijk niet volledig te scheiden, omdat in 
het strafproces al feiten zijn aangehaald die 
ook voor het bestuurlijk proces van groot 
belang zijn. Het is lastig dat wethouder Kok 
vanavond aangeeft dat hij niet alles kan 
zeggen, omdat zulks hem in het strafproces 
zou kunnen schaden. Dat maakt het extra 
lastig. 

Nog een opmerking over de communi-
catie. De burgemeester heeft daarover 
uitvoerig verslag gedaan. 

 
De heer Joosten (GroenLinks): Voor-

zitter! Excuses voor de vertraagde reactie, 
maar ik heb toevallig het verslag van de 
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raadsvergadering van 9 november 2005 bij 
me, want ik dacht dat het nog wel eens van 
pas kon komen. Ik citeer de heer Miedema 
over de heer Kok: "Ook pluimen voor wet-
houder Kok. De gedachte dat hij was afge-
scheept met een soort restportefeuille heeft 
hij uitstekend weerlegd. WTC, Huis van 
Europa en veel subsidie staan op zijn 
conduitestaat." 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Dat is 

flauw. Natuurlijk heb ik dat gezegd, maar 
ook wat erna komt, want dat hoort erbij. 
Maar goed, dat is blijkbaar de manier waar-
op wij met elkaar moeten omgaan. 

Ik ga afronden. Ik kan mij vinden in veel 
argumenten die de burgemeester aandraagt, 
maar zou het college en onszelf willen 
meegeven in de nieuwe raadsperiode nog 
eens goed te spreken over de wijze waarop 
wij geïnformeerd willen en moeten worden 
door het college. Met instandhouding van de 
informatieplicht moeten wij nadenken wat 
de consequenties zijn van de WOB voor raad 
en college. De informatievoorziening zoals 
wij die nu hebben gehad, was niet goed. 

 
De heer Schoonhoven (D66): Voor-

zitter! Ik dank het college voor het nu com-
plete verhaal. Wij vonden het vervelend dat 
wij de vergadering donderdag moesten 
afbreken. Ik heb nu een wat completer 
plaatje. 

Ik wil eerst reageren op wat door wet-
houder Nijhof is gezegd aan positieve zaken 
over ons ambtenarenapparaat. Ik ga hem 
niet tegenspreken. Als raadslid waardeer ik 
het bijzonder dat ik bij veel ambtenaren die 
met beleid te maken hebben, welkom ben, 
dat ik binnen kan lopen en goed advies 
krijg, zonder dat ze meteen bang achterom 
kijken of de wethouder meeluistert. Zij dur-
ven rustig en neutraal te zeggen wanneer ik 
een idioot idee heb – en dat komt wel eens 
voor, zoals bij iedereen. 

Wij beoordelen hier geen ambtenaren, 
wij beoordelen het college. Het beoordelen 
van ambtenaren doen wij buiten de verga-
dering om. Als ik kritiek heb op het werk 
van ambtenaren, zal ik dat doen via kritiek 
op het college. Ik heb in deze zaak geen kri-
tiek op ambtenaren, maar dat wil niet 
zeggen dat ik geen kritiek heb op het col-
lege. 

Ik sluit mij voor een groot gedeelte aan 
bij wat de heren Noest en Joosten hebben 

gezegd over de feiten met betrekking tot de 
strafrechtelijke inhoud van de zaak. Ik ben 
sterk overtuigd van het feit dat deze zaak 
een volkomen uniek karakter heeft, zowel 
door de combinatie van oningewerkte 
mensen en zeer complexe materie, als door 
het feit dat zo'n zaak je niet overkomt twee 
weken voor de verkiezingen. Dat maakt 
onze eigen rol als raad ook nogal complex. 

Ik heb een grote behoefte om veel dieper 
in de zaak te graven en alles wat er bij zit 
veel beter te bestuderen. Ik zou bijna die 
zes ordners ook willen doornemen - daar is 
de zaak zwaar genoeg voor - maar daarvoor 
ontbreekt de tijd. Als wij een commissie 
hadden samengesteld die meteen na de 
uitspraak van start was gegaan, was men nu 
een week bezig geweest en hadden wij op 6 
maart een raadsvergadering kunnen hebben 
met een finaal oordeel van de raad. Dat wij 
dat niet hebben gedaan, betekent dat wij 
geen middelen hebben om er zo diep in te 
duiken. 

De suggestie om er op een of andere 
manier wel dieper in te duiken, had ik zelf 
ook willen doen. Dat zal via een comité van 
wijze mensen moeten gebeuren. Ondanks 
het feit dat een oordeel over het verleden 
moet worden uitgesproken, moet het werk 
van zo'n comité vooral op de toekomst zijn 
gericht. Wij kunnen er wel een voorstel van 
maken, maar het is aan de nieuwe raad om 
er iets mee te doen. Ons ontbreekt op dit 
moment domweg de tijd om hier iets echt 
constructiefs mee te doen. Dat wil niet 
zeggen dat ik dat niet zou willen. 

Los van alle feiten is de kern van de zaak 
of de wethouder redelijkerwijs had kunnen 
vermoeden dat de hoeveelheid gegevens die 
hij naar de curator heeft gestuurd, in com-
binatie met de hoeveelheid gegevens die hij 
naar L. heeft gestuurd, zou kunnen leiden 
tot verkeerde opvattingen bij de curator. 
Met andere woorden: moest hij ervan 
uitgaan dat de curator lag te snurken? Ik 
weet het niet. Daarvoor ontbreken mij de 
gegevens. Ik zal nog eens diep nadenken 
welk oordeel ik op 28 februari moet geven. 

De opmerkingen die door mij in eerste 
termijn over de cultuur zijn gemaakt, 
hebben voornamelijk te maken met de leden 
van het college. Ik zie hier acht mensen 
voor mij, zes mensen van het college. Het 
zijn allemaal bevlogen mensen met veel 
ideeën, sommige raar, sommige goed. Zeker 
wethouder Kok ken ik als iemand die ook 
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wel eens rare ideeën heeft. Hij is ook een 
"handen-uit-de-mouwen-type". Bij een 
groep is het ook nodig als er een azijnpisser 
tussen zit: iemand die zeurt, tegenstribbelt, 
af en toe cynisch is en die je honderd keer 
vervloekt – ik weet niet of iemand zich aan-
gesproken voelt – maar die juist die ene 
keer je politieke voortbestaan redt. 

Als ik één probleem heb met de politieke 
cultuur van het college, is dat de afwezig-
heid van een remmer. Dat is niet noodzake-
lijkerwijs een uitnodiging om tot een para-
fencultuur te komen. Het gaat om iemand 
die een ander in de ogen durft te kijken en 
te zeggen: ja, maar …, en die serieus 
genomen moet worden. Hoe wij dit in de 
toekomst gaan aanpakken, is een vraag 
voor het voorgestelde raadscomité. 

Ik kom bij de informatievoorziening aan 
de raad. Als je een trein ziet ontsporen in 
slow motion, ontspoort hij centimeter voor 
centimeter. Hoewel de burgemeester stap 
voor stap een begrijpelijk verhaal houdt, is 
het eindresultaat iets wat mij niet bevalt. Ik 
heb al eerder gezegd dat ik de manier waar-
op de mededeling naar aanleiding van de 
inval gebracht werd, enigszins vervelend 
vond, maar ik kan mij goed voorstellen dat 
wat de burgemeester op dat moment zei, 
voor hem de hele waarheid was. Hij heeft op 
dat moment niet gelogen en er valt hem op 
dat punt niets te verwijten. 

Vanaf juni begint het glijdende vlak. De 
burgemeester heeft toen om hem moveren-
de redenen besloten zijn mond te blijven 
houden. Dat kan ik ook nog billijken, maar 
ergens daarna komt echt het punt waarop ik 
het gevoel heb dat de raad kwaad is. Dan 
weet de burgemeester ergens dat het eer-
dere verhaal niet meer klopt, maar hij heeft 
iedere keer het gevoel dat hij niet meer kan 
zeggen over de zaak. 

Het kritieke punt zit hem voor mij in de 
vierde stap, de commissievergadering die 
wij hebben gehad in november, waarin een 
aantal raadsleden, waaronder ik, zeer drin-
gend hebben gevraagd om meer informatie. 
De burgemeester heeft toen gezegd dat hij 
informatie alleen onder geheimhouding ter 
beschikking zou willen stellen. Ik heb daar-
van om twee redenen afgezien. De eerste 
was dat de burgemeester heel duidelijk aan-
gaf dat de informatie mogelijkerwijs 
belastend kon zijn voor een goede voort-
gang van de zaak en dat wilde niemand. De 
tweede was dat op het moment dat men mij 

geheimhouding oplegt, ik niets met die 
informatie kan doen. Het bange beeld blijft 
in mijn hoofd zitten dat op het moment dat 
wij hadden ingestemd met de geheimhou-
ding, wij de WOB-stukken hadden gekregen, 
waarover ik vervolgens mijn mond had 
moeten houden. Ik ben daar nog niet uit. 

De vraag is dus heel simpel: kwam 
hetgeen het college ons had verteld overeen 
met de stukken die later aan de pers ter 
hand zijn gesteld? 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! 

Op 9 november 2005 zijn mededelingen 
gedaan omtrent juridische zaken. Het was 
toen mijn voorstel alleen de burgemeester 
woordvoerder op dit dossier te laten zijn. 
Wij zouden ons naar buiten toe stil houden 
op dit dossier. Mijn uitgangspunt op 
17 november 2005 was dan ook dat wij die 
afspraak met elkaar hadden. Het was dus 
niets nieuws toen de burgemeester zei ons 
informatie onder geheimhouding te willen 
verstrekken. Wij hadden alle informatie 
kunnen krijgen. Wat wij vervolgens met die 
informatie hadden kunnen doen, is zeer 
twijfelachtig, maar wij hebben de informatie 
kunnen krijgen om een eigen oordeel te 
vormen en dat heeft de commissie toen 
geweigerd. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Onze 

fractie heeft destijds geweigerd. De burge-
meester is woordvoerder voor het college en 
wij kunnen onze eigen woordvoerder zijn. 
Wij hadden geen enkele behoefte aan 
geheime informatie waarmee wij niet zou-
den kunnen werken. Wij hadden niet eerst 
besloten dat de burgemeester woordvoerder 
zou zijn. Als wij dat hadden gedaan, hadden 
wij de informatie kunnen krijgen en hadden 
wij toch geen mond meer open kunnen 
doen. Daarvan waren wij echter geen 
voorstander. 

 
De heer Schoonhoven (D66): Ik heb 

nog een vraag die de burgemeester waar-
schijnlijk vergeten heeft te beantwoorden. 
Wanneer wist de rest van het college van de 
stand van zaken?  

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Ik begrijp dat de heer Kruiskamp bereid was 
om dezelfde stukken die de krant heeft 
gekregen, beschikbaar te stellen aan de 
commissie. 
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De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! 

De commissie heeft zichzelf het recht ont-
nomen om kennis te nemen van de infor-
matie die de burgemeester op dat moment 
had willen verstrekken. Ik weet niet wat hij 
wilde verstrekken, maar gezien alles wat op 
tafel ligt, mag ik aannemen dat dat de infor-
matie was, zeker de informatie die voor de 
krant beschikbaar was en in goed ver-
trouwen misschien nog wel iets meer. Nog-
maals: wij hebben – en ik maak mezelf daar 
onderdeel van, ondanks het feit dat ik een 
andere mening had – als commissie afgezien 
van het ontvangen van informatie. Die 
geheimhouding hadden wij tien dagen daar-
voor met elkaar afgesproken. 

 
De heer Schoonhoven (D66): Voor-

zitter! Ik hoor graag een toelichting van de 
burgemeester in dezen. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Ik heb de burgemeester horen zeggen dat 
na de commissievergadering door Tubantia 
een beroep is gedaan op de WOB en dat 
toen in overleg met de advocaat het dossier 
is samengesteld. Het kan niet zo zijn dat hij 
van plan was dat dossier, dat nog niet be-
stond, toen al aan de commissie te geven. 

 
De Voorzitter: Ik stel voor dat wij de 

toelichting van de burgemeester afwachten. 
 
De heer Schoonhoven (D66): Voor-

zitter! De heer Straub zei al dat de laatste 
loodjes het zwaarst wegen. Hij heeft in ieder 
geval het voordeel dat hij zijn opvolger niet 
hoeft uit te leggen hoe de zaak in elkaar zit. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! De 

heer De Roo ziet af van zijn tweede termijn. 
 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Ik stel er prijs op te beginnen met het weg-
nemen van een misverstand. Ik heb van-
avond een aantal keren horen zeggen dat 
men niet altijd serieus moet nemen wat er 
in de krant staat. In de vorige commissie-
vergadering heb ik nadrukkelijk gesteld dat 
wij geen oordeel wilden vellen voordat wij 
alle informatie hadden, dus voor de beant-
woording door het college. 's Avonds is er 
een politiek debat geweest en daar heb ik 
exact hetzelfde verwoord. Er was een hypo-
thetische vraag: stel nu dat je alleen op 

basis van het dossier en zonder de beant-
woording een oordeel moest vellen. Als ik 
puur naar het dossier kijk, kan ik geen 
ander oordeel vellen dan dat er veel fouten 
zijn gemaakt en veel verkeerd is gegaan. 
Dat is letterlijk gesteld. Ik geef nogmaals 
het advies om de uitzending te bekijken. 

Ik heb een heel belangrijke vraag. Ik 
hoorde van de wethouder dat het dossier 
nog bij de provincie was en dat het is 
gehaald door een ambtenaar. Was op de 
26e, toen het gesprek met de heer L. is 
gevoerd, het dossier al in bezit van de 
wethouder en was hij van de inhoud op de 
hoogte? 

Er is veel uitleg geweest over de be-
stuurscultuur en ik heb daarover in eerste 
termijn ook een opmerking gemaakt. Ik heb 
daar niets willen zeggen over de ambte-
naren. Ik heb de ambtenaren van de 
gemeente heel hoog zitten. Het ging erom 
dat wij al vaker het gevoel hadden dat de 
informatieverstrekking vanuit het college 
wel wat beter kon. Er is al vaker gevraagd: 
hoe zorgvuldig wordt er nu eigenlijk ge-
werkt? Wij hebben ons wel eens afgevraagd 
of er niet een stukje nonchalance vanuit het 
college was. Dat is bedoeld met bestuurs-
cultuur. Ik ben het met het college eens dat 
soms op afstand wordt bestuurd, soms één 
op één. Er is rechtstreeks en persoonlijk 
contact met de mensen en dat is een goede 
zaak. 

De wethouder heeft gezegd dat hij in het 
begin niet in de gaten had dat de sanerings-
zaak zo ingewikkeld was. Wij wisten echter 
wel dat er een faillissement was en op dat 
moment is een zaak altijd ingewikkeld en 
moet men heel zorgvuldig acteren. 

Na de inval van de FIOD heeft de burge-
meester informatie gegeven. Wij zijn ervan 
overtuigd dat hij alle informatie heeft gege-
ven die hij op dat moment had. In juni 
echter is een aantal mensen pro forma in 
staat van beschuldiging gesteld. Op dat 
moment weet de burgemeester dat de infor-
matie die hij ons heeft gegeven, feitelijk 
onjuist was. Dat doet dan een heel zwaar 
beroep op de informatieplicht vanuit het 
college. Dat nemen wij het college zeer 
kwalijk. 

 
De heer Joosten (GroenLinks): Voor-

zitter! De heer Knegt zegt dat de burge-
meester in eerste instantie goed heeft 
geantwoord. Vervolgens zegt hij dat de 
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informatie feitelijk onjuist was. Ik heb 
begrepen dat de burgemeester een afweging 
heeft gemaakt of hij de informatie zou 
verstrekken en heeft gekozen om geen 
mededeling te doen, om allerlei moverende 
redenen. Hoe komt de heer Knegt tot de 
conclusie dat de informatie niet juist was? 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): De eerste 

informatie was: er is eigenlijk niets aan de 
hand, het valt wel mee, het gaat om een 
zaak buiten de gemeente. Die informatie 
was, met de kennis die de burgemeester op 
dat moment had, op dat moment juist. Maar 
in juni had hij aanvullende informatie en 
wist hij dat de zaak wel degelijk betrekking 
had op het reilen en zeilen van de 
gemeente. Dat is een heel belangrijk punt. 
Op dat moment was de burgemeester ervan 
op de hoogte dat de informatie die hij eerder 
had gegeven, feitelijk onjuist was.  

 
De heer Joosten (GroenLinks): Voor-

zitter! De heer Knegt constateert dat de 
eerste informatie juist was. Een paar maan-
den later komt er aanvullende informatie. 
Dan kun je niet zeggen dat de eerste infor-
matie onjuist was. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Hij kreeg geen aanvullende informatie, hij 
kreeg andere informatie. Hij kreeg informa-
tie dat het wel degelijk ging om een zaak die 
de gemeente Hengelo aanging en dat staat 
haaks op de eerste mededeling. Daardoor is 
de informatie die in eerste instantie is 
gegeven, inhoudelijk niet juist. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Mis-

schien kan ik helpen. Ik denk dat de infor-
matie juist was, want het was alles wat de 
burgemeester had. Zijn oordeel was echter 
fout toen later bleek dat hij andere informa-
tie kreeg. 

 
De heer Joosten (GroenLinks): Voor-

zitter! Iedereen heeft geconstateerd dat de 
eerste informatie juist was, omdat de burge-
meester niet meer wist. Hij kreeg later 
aanvullende informatie en de vraag is waar-
om hij die aanvullende informatie niet heeft 
verstrekt. Daardoor wordt echter niet de 
eerder verstrekte informatie onjuist. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Dit wordt een taalspelletje. Waar het om 

gaat is dat er in juni aanvullende en nieuwe 
informatie is gekomen, waardoor de zaak 
voor de gemeenteraad compleet anders zou 
worden. Het is essentieel dat in juni die 
informatie had moeten worden verstrekt. 

Wij moeten twee zaken beoordelen. Dat 
moeten wij niet nu doen, maar op 28 febru-
ari. Wij moeten het inhoudelijk handelen 
van de wethouder en het college beoordelen 
en wij moeten kijken naar de informatie-
verstrekking. Die twee afwegingen zullen wij 
op 28 februari tijdens de raadsvergadering 
maken. Wij willen niet dat er een commissie 
in het leven wordt geroepen waardoor wij nu 
geen beslissing zouden hoeven nemen en 
geen afweging zouden moeten maken. Op 
28 februari moet op basis van de 
voorliggende informatie een afweging 
gemaakt worden. Uiteraard is het goed om 
in een nieuwe raadsperiode door middel van 
een commissie te kijken wat er allemaal is 
gebeurd. 

Het is ons duidelijk dat er heel veel 
fouten zijn gemaakt. Voor ons is de vraag 
hoe groot en verwijtbaar deze fouten zijn. 
Wij zullen die vraag op 28 februari beant-
woorden. 

 
De Voorzitter: schorst hierop de 

vergadering. 
 

(De heer Eralp heeft 
tijdens de schorsing de 
vergadering verlaten.) 

 
Na hervatting geeft de Voorzitter het 

woord aan wethouder Kok. 
  
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! Er 

zijn veel meer opmerkingen gemaakt dan 
dat er vragen zijn gesteld. Het blijft lastig 
dat de scheiding tussen de bestuursrechte-
lijke en strafrechtelijke kant ingewikkeld is. 
Zo af en toe lopen beide zaken door elkaar. 
Ik ben immers bestuurlijk-politiek in de 
moeilijkheden geraakt door een strafrechte-
lijk proces. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van 
mevrouw Ten Heuw heb ik in mijn aanteke-
ningen nagezocht waar ik de informatie niet 
heb verstrekt omdat zulks mij kon schaden 
in het vervolgproces. Dat is slechts op één 
punt, namelijk het geven van een oordeel 
over het OM. Dat heb ik achterwege gelaten. 
Verder heeft de commissie alle informatie 
gekregen die ik van tevoren al in de 
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aantekeningen op papier had gezet. Voor 
datgene waarover heel veel vragen zijn 
gesteld, ben ik vrijgesproken en dus kan ik 
daar ook vrijelijk over spreken. Wij wisten 
van tevoren dat het OM in beroep kon gaan. 

Op één punt verschil ik van mening met 
mevrouw Ten Heuw, namelijk over de scha-
de. Het bedrag van € 1,2 miljoen hadden wij 
eigenlijk al lang moeten uitgeven. Ik heb 
tegen de rechter gezegd dat wat mij betreft 
het grootste slachtoffer in het hele proces 
het milieu is. Wij hadden op basis van de 
afspraak van de provincie al voor 2003 
moeten saneren en dat had ons dat bedrag 
gekost. Het vervelende was dat bij de over-
dracht de provincie het geld ook nog niet 
bezat en dat de gemeente dat zelf maar 
moest zien te vinden. Daarna is in alle 
beleidsstukken vastgesteld dat tot sanering 
moest worden gekomen, terwijl het geld in 
eerste instantie van de provincie zou moeten 
komen. Natuurlijk is het veel geld, maar het 
is geen schade die wij moeten opnemen in 
een risicoparagraaf. Het is geld dat beschik-
baar moest worden gesteld voor de 
sanering. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! Er 

was destijds een afspraak met de provincie 
om de eigenaar te vrijwaren. Op basis van 
mijn informatie maakt nu juist het faillisse-
ment in september dat de afspraak met de 
provincie, die overging op de nieuwe eige-
naar, de heer Korver, niet meer per definitie 
moest doorlopen. Met andere woorden: in 
september was er een moment waarop de 
gemeentelijke overheid als bevoegd gezag 
moest heroverwegen of wij opnieuw de 
nieuwe eigenaar wilden vrijwaren van de 
saneringskosten. Natuurlijk hebben wij 
belang bij schone grond, maar het is niet 
per definitie zo dat wij als overheid de € 1,2 
voor de sanering moeten betalen. Dat ligt 
aan de prioriteiten die wij in het bodem-
beleidsplan neerleggen en dat hoeven niet 
per definitie dezelfde prioriteiten te zijn als 
de provincie had en waar deze zaak een 
uitvloeisel van was. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 

Ook daar merk ik dat mij tot nu toe niemand 
heeft kunnen uitleggen hoe het precies zat. 
Het opvallende is – en dat heb ik ook in het 
dossier aangetroffen – dat de grond niet in 
het kadaster is overgeschreven op de heer 
Korver. Niemand heeft mij kunnen uitleggen 

hoe het precies zit. Zit het in de B.V., zit het 
in Prowi of bij degene die de grond had 
verkocht, zit het bij de curator of bij de 
failliete eigenaar? Er was er echter maar één 
die kwam voor de afspraak. Wij dachten dat 
het simpel was en voor de hand lag om de 
afspraak voort te zetten. Pas later, toen men 
zag dat er een tegemoetkoming van de 
gemeente aan de orde was, meldden zich 
anderen, maar die hebben geen van allen 
ooit gesproken over een doorstart van het 
bedrijf, inclusief werknemers, machines, 
orderportefeuille en onroerend goed. 

Het was een urgent geval van de provin-
cie en er moest dus snel iets gebeuren. 
Achteraf kijkend, zeg je inderdaad: wij 
hadden toen een heroverweging moeten 
toepassen. Wij hebben daarvan geleerd, 
maar op dat moment was een herover-
weging niet aan de orde. 

Met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel 
inzake de afspraak met de curator heeft 
mevrouw Ten Heuw absoluut een punt, 
zeker bestuursrechtelijk gezien. Anderzijds 
heeft de rechter daarover een uitspraak 
gedaan. Datzelfde gelijkheidsbeginsel is ook 
een bestuurlijk fenomeen, maar in de toen-
malige omstandigheden en met de toen-
malige kennis was de gang van zaken ver-
klaarbaar en logisch. Dat is geen excuus, 
maar het werkt wel in het voordeel van de 
mensen die erbij betrokken waren, ook 
ambtelijk. Ik heb ook gezegd dat die kwes-
tie, achteraf gezien, niet goed is gegaan. 

De heer Miedema sprak over de onbe-
trouwbare overheid die met twee monden 
spreekt. Die uitspraak werp ik verre van mij. 
De rechter heeft heel helder uitgesproken 
dat het niet ging om tegenstrijdige brieven, 
maar om ogenschijnlijk tegenstrijdige 
brieven. De brieven leken bij eerste 
beschouwing tegenstrijdig, maar bleken dat 
niet te zijn. Wij hebben dus niet met twee 
monden gesproken. Wij hebben wel een 
keuze gemaakt, dat is waar.  

Wij hebben een keuze gemaakt die ik nu 
weer zou kunnen verdedigen. Als wij hadden 
kunnen kiezen tussen drie partijen, waarvan 
de één een maatschappelijk rendement 
levert met doorstart van een weliswaar 
failliet bedrijf, maar met een bestaande 
orderportefeuille en werknemers en 
machines, en twee andere partijen die uit-
sluitend het belang hadden van waarde-
vermeerdering van onroerend goed, is voor 
mij die keuze niet ingewikkeld. Dan heb ik 
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als wethouder de plicht, niet vanuit af-
standelijkheid, maar vanuit betrokkenheid, 
om het maatschappelijk rendement vorm te 
geven. Dat is mijn taak. 

Ik vind het jammer dat de term "afstan-
delijk besturen" is gebruikt. Soms neem je 
afstand en laat je deskundigen het werk 
doen. Ik zit bijvoorbeeld niet elke keer bij 
het supervisieteam van Hart van Zuid. Dat 
lijkt me niet goed. Als iemand niet afstande-
lijk is in dit soort dingen, ben ik dat wel. 
Men kan mij ook het verwijt maken dat ik 
veel te dicht op de organisatie zat en op 
eigen houtje met een ambtenaar aan de 
zaak heb gewerkt. Het is afhankelijk van het 
onderwerp, van de situatie en de vraag die 
je krijgt. Ik voel mij altijd zeer betrokken bij 
wat ik doe en ik probeer altijd mijn ziel en 
zaligheid erin te leggen. De ene keer zit je 
er misschien te dicht op en de andere keer 
neem je misschien te veel afstand, maar 
afstandelijk ben ik niet, ook bestuurlijk niet. 

De heer Noest heeft een vraag gesteld 
over verantwoordelijkheid. Ik heb mijn op-
merking daarover gemaakt. Ik ben porte-
feuillehouder en in die zin eerstverantwoor-
delijke. Voor het overige zal de burgemees-
ter antwoorden. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Ik heb 

aan beiden de vraag gesteld hoe zij die ver-
antwoordelijkheid zien in relatie tot de colle-
giale verantwoordelijkheid. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! Ik 

vind dat heel lastig. Er is gesproken over 
brieven, maar ik heb nog nooit brieven ge-
stuurd. De brieven zijn allemaal getekend 
door een hoofd van de afdeling namens het 
college. Waar ik in die fase de collega's er 
niet bij betrokken heb omdat ik dacht dat 
het uitvoering van vastgesteld beleid was, 
kan men mij dat verwijten, maar ik ben van 
mening dat ik daarmee de volle verant-
woordelijkheid heb genomen.  

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Ik 

verwijt nog niets. Ik hoor alleen maar aan. 
 
De Voorzitter: Er staat nog een heel 

concrete vraag open van de heer Knegt, 
namelijk of de wethouder eind september, 
toen hij een gesprek had met de heer L., al 
in het bezit was van het dossier van de 
provincie. 

 

De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 
Nee, volgens mij is 's morgens, voordat wij 
dat gesprek hadden, de medewerker naar 
Zwolle geweest om dat deel van het dossier 
dat van belang is, aangaande Prowi, te 
kopiëren. Het dossier hebben wij pas veel 
later gekregen. De provincie was nog niet 
klaar met de afronding van haar bevoegd 
gezagrol. Wij hadden bij dat gesprek dus 
een deel van het dossier en meer wisten wij 
niet. Dat was op 26 september. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): De 

commissie is bezig met het vormen van een 
mening en het verzamelen van materiaal 
voor de behandeling in de raadsvergadering 
volgende week. Ik zal nog iets aan deze 
informatie bijdragen. 

Sommige commissieleden zeiden nog 
dieper in de zaak te willen duiken en nog 
meer te willen onderzoeken. Dat is aan de 
raad om te beoordelen. De feiten liggen nu 
op tafel en het lijkt mij niet zinvol al dat 
werk over te doen. Dat laat onverlet dat 
natuurlijk wel kan worden nagegaan wat er 
is fout gegaan en wat wij daaruit kunnen 
leren. 

De heer Noest vroeg wie verantwoorde-
lijk is, de wethouder of het college. In de 
bestuurlijke praktijk is de portefeuillehouder 
primair verantwoordelijk voor zijn porte-
feuille. Gaat er iets mis, dan legt hij daar-
voor verantwoording af. Het ligt echter iets 
anders dan op het landelijke niveau, waar 
de minister zo zelfstandig is dat er heel 
weinig samenhang en medeverantwoorde-
lijkheid in het kabinet is. Bij een gemeente 
is de wethouder primair verantwoordelijk, 
maar kijkt het college wel mee en is erbij 
betrokken. Dat is de nuance in het lokaal 
bestuur ten opzichte van het landelijke 
bestuur. Uiteindelijk is het aan de raad om 
over dit aspect te oordelen.  

Als ik zie hoe wij in deze gemeente met 
informatievoorziening en openbaarheid om-
gaan, durf ik te stellen dat wij een van de 
meest open en openbare gemeenten zijn. Er 
zijn nauwelijks vertrouwelijke of geheime 
overleggen. Daarom valt het des te meer op 
dat wij met een strafzaak worden geconfron-
teerd. Het is ook heel bijzonder en onge-
woon dat er zo lang geen informatie en 
uitleg is gegeven. Ik begrijp goed dat wij 
daarover verantwoording moeten afleggen. 

Er is gesproken over verkramptheid en 
koudwatervrees en er is gevraagd een en 
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ander nog eens te analyseren. Ik heb in 
eerste termijn al uitgelegd dat wij in juni 
een keuze hebben gemaakt. Wij hadden 
toen informatie dat twee medewerkers en 
een wethouder pro forma als verdachte 
werden gehoord. Moesten wij dat wel of niet 
melden? Ik heb de overwegingen uitgelegd. 
Wij dachten dat het maar heel even zou 
duren en dat de schade zo groot zou zijn dat 
het niet in verhouding stond tot het geven 
van informatie. Wij hebben in het college 
afgewogen hoe wij het moesten doen. Dat is 
ongewoon, omdat het hier een unicum 
betreft. 

Hetzelfde geldt het punt toen wij de 
WOB-gegevens naar buiten hebben gebracht 
en ik de raad enkele dagen daarvoor onder 
geheimhouding informatie wilde verschaffen. 
De hele casus is voor ons pas helder 
geworden in de loop van januari. Onze 
advocaat heeft alle stukken bekeken, maar 
de informatie vanuit het strafproces was, 
samen met onze eigen informatie, nodig om 
tot een goed beeld te komen. Wij wisten half 
november dus nog veel niet. Wij konden wel 
nadenken over wat een en ander zou 
kunnen betekenen. Wij hadden erover 
kunnen spreken, maar dan onder 
geheimhouding. Wij zouden immers op dat 
moment slechts kunnen speculeren. Ik was 
bereid alle informatie op dat moment te 
delen, maar onder geheimhouding, omdat 
wij veel te weinig wisten om er serieus in 
het openbaar over te spreken. 

Er is gevraagd of wij niet wisten dat 
enkele dagen later het WOB-verzoek zou 
worden gehonoreerd en of wij de informatie 
niet toch al daarvoor naar buiten hadden 
moeten brengen. Het WOB-verzoek was er 
wel, maar was bij de advocaat in studie. Op 
dat moment was nog niet bekend of wij 
informatie moesten geven en welke infor-
matie dat zou zijn. Wij hadden de lijn kun-
nen volgen om geen informatie te geven en 
een officieel WOB-verzoek af te wachten. 
Dat hebben wij wel gedaan met de ING-
brieven, waarbij wel een officieel WOB-
verzoek is gekomen. Bij deze stapel is geen 
officieel WOB-verzoek gekomen, maar is er 
slechts mee gedreigd. Wij hebben toen 
besloten de informatie te geven, omdat er 
anders een officieel verzoek zou komen, 
waarna de informatie toch beschikbaar 
moest worden gesteld. Ik heb dat niet 
verteld in die korte, vertrouwelijke commis-
sievergadering BZ, omdat ik niet wist hoe de 

zaak een paar dagen later zou aflopen. 
Ik had de commissie kunnen informeren 

over de ING-aansprakelijkheid zonder de 
brief te laten zien. Over het WOB-verzoek 
had ik de commissie een dag later kunnen 
informeren. Ik geef achteraf toe dat zulks 
zorgvuldiger zou zijn geweest. Verder staat 
het college voor de aanpak dat tijdens de 
rechtszaak geen mededelingen worden 
gedaan die de rechtsgang kunnen verstoren. 
Het is aan de raad om daarover een oordeel 
uit te spreken.  

Het is goed om te spreken over de wijze 
waarop wij met elkaar omgaan, of iets in 
vertrouwelijkheid moet of niet. Dat punt 
moeten wij goed met elkaar doorspreken en 
daarover moeten voor de volgende periode 
duidelijke afspraken worden gemaakt. 

 
De heer Nijhof (wethouder): Voorzitter! 

De heer Schoonhoven zei geen kritiek te 
willen uitoefenen op ambtenaren. Het ging 
hem om het bestuurlijk handelen. Ik wil in 
ieder geval zeggen dat dit bij ambtenaren 
niet zo is overgekomen. De vergadering van 
afgelopen donderdag is keihard aangekomen 
bij de ambtelijke staf en de betrokken 
ambtenaren. Ik ben blij dat veel com-
missieleden dat vanavond hebben recht-
gezet en ik denk dat dit ook bij het ambtelijk 
apparaat goed zal overkomen. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Ik wil 

tot een afronding van de behandeling 
komen. Het collegevoorstel zal worden 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 
28 februari 2006 en zal aan het begin van 
de agenda bij de B.-stukken worden 
geagendeerd. Gezien de andere punten die 
op de agenda staan, moeten wij eventueel 
een beroep doen op de uitloopavond. Er 
wordt getracht het woordelijk verslag van 
vanavond voor dinsdag gereed te hebben, 
zodat men kan nalezen wat er vanavond 
allemaal is gewisseld. 

Een aantal fracties heeft het idee geop-
perd een commissie in te stellen. Wellicht 
kunnen zij zich de komende week beraden 
op een concreet voorstel in dat kader. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Voorzitter! Natuurlijk is het goed te kijken of 
er leermomenten kunnen zijn. 

Nu wij toch aanstaande dinsdag een oor-
deel moeten geven, wil ik de heer Kok 
vragen of ik deze week een keer bij hem kan 
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langskomen, omdat veel zaken nog een 
toelichting behoeven. Ik wil hem alle kans 
geven die toelichting te geven, zodat wij een 
goede inschatting kunnen maken van deze 
zaak. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! De 

heer Mulder is van harte welkom. Ik ben 
deze week twee dagen naar Brussel, maar 
volgens mij ben ik vrijdag beschikbaar. Als 
de heer Mulder zegt hoe laat hij komt, zorg 
ik voor koffie. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Ik 

denk dat het goed is deze zaak voor de 
raadsvergadering te agenderen, maar ik 
vind dat de suggestie voor een commissie 
door de fracties via moties of dergelijke 
moeten worden ingebracht. 

 
De Voorzitter: Dat was precies mijn 

voorstel. 
 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Dan 

zijn wij het gelukkig eens. 
 

 Hierna sluit de Voorzitter, te 22.56 uur, 
de vergadering. 
 

De raad der gemeente Hengelo (O) heeft 
vorenstaand verslag in zijn openbare 
vergadering van 
goedgekeurd en vastgesteld. 

 
 
 
 
     , voorzitter, 
 
 
 
 

   , griffier. 


