
Reactie ChristenUnie op de vragen van De Meerpeen. 

1.  

Waarom heeft de raad gekozen voor een motie van treurnis en niet voor een motie van afkeuring?  

Daar de laatste meer recht gedaan zou hebben aan de gevoelens zoals deze door de burgers naar 

voren zijn gebracht. 

Een motie van treurnis moet je niet onderschatten; het is het zwaarste middel wat je als raad hebt 

waarbij  verder functioneren mogelijk blijft. Iedere andere motie, die verder gaat dan dit betekent 

feitelijk dat je uitspreekt dat de burgemeester weg moet. En het is de vraag of dat in het belang is 

van Hollands Kroon. Weggestuurde burgemeesters dragen niet in positieve zin bij aan je imago als 

gemeente en het is een krachtig signaal naar de buitenwereld toe dat je problemen serieus aanpakt, 

waar nodig een tik op de vingers geeft, maar ook met een oplossing komt. Wegsturen vind ik een 

zwaktebod: je bent dan kennelijk niet in staat om tot een constructieve oplossing te komen. 

2. 

In het persbericht wordt gesproken dat de meerderheid van de raad heeft besloten dat er geen 

dwingende redenen zijn om de burgemeester weg te sturen. Om de transparantie richting de 

burgers en dus de kiezers helder te houden de volgende vraag: 

Was uw fractie van mening dat de motie van treurnis voldoende was voor dit incident? Of anders 

geformuleerd behoort uw fractie tot de meerderheid binnen de raad die het eens is met het 

voorliggende besluit? 

Ja, daar ben ik het mee eens. Hoe ik erover denk staat ondubbelzinnig in de verklaring; we 

bekrachtigen dat in de eerstvolgende raadsvergadering. Daar heeft het incident zich ook voorgedaan 

en het wordt op dezelfde plaats in de openbaarheid afgehandeld. Je kunt de kwestie tot in het 

oneindige door laten sudderen, maar daar ben ik geen voorstander van. Het incident heeft 

plaatsgevonden; er zijn middels de verklaring, de vele media-aandacht en het in handen stellen van 

de Vertrouwenscommissie tal van tikken op de vingers uitgedeeld; de burgemeester heeft zijn 

excuses op alle mogelijke manieren aangeboden en dan is het tijd om er een streep onder te zetten 

en over te gaan tot de orde van de dag. 

3.  

De uitspraken van de burgemeester stralen ook negatief af op de raad valt te lezen in het 

persbericht. Daarbij refereert het persbericht aan de kernwaarden van de gemeente Hollands 

Kroon. Respect is één van deze kernwaarden. Hoe denkt u het negatieve beeld dat de afgelopen 

week is ontstaan ten opzichte van de politiek in Hollands Kroon te kunnen veranderen? 

Door op een goede en zorgvuldige wijze dit incident af te handelen en te laten zien dat je niet 

wegloopt voor je verantwoording, maar dat je het probleem aanpakt en oplost. De inwoners van 

Hollands Kroon hebben meer aan een gemeenteraad die problemen aanpakt en oplost dan een 

gemeenteraad die geen idee heeft wat ze moet doen en daarom maar bij gebrek aan ideeën de 

burgemeester de laan uitstuurt. 

 

 



4.  

Vindt u als fractievoorzitter dat de motie van treurnis hieraan een bijdrage levert? 

Absoluut! De verklaring is ondubbelzinnig, maar ik vind het van belang dat het incident in dezelfde 

omstandigheden wordt afgehandeld als waar het is ontstaan. Het is in een openbare 

raadsvergadering ontstaan en daar moet het ook afgehandeld worden. Dat heb ik van het begin af 

aan gezegd: je kunt dit niet in beslotenheid onder het tapijt vegen, maar het moet in de 

openbaarheid afgehandeld worden. Een bikkelharde afrekencultuur is voor niemand goed en daarom 

hebben we met deze motie het zwaarst mogelijke middel ingezet. Dat is nogal wat! 

De uitspraken van de burgemeester hebben naast een hoop commotie ook gezorgd voor een aantal 

gevolgen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de verhoudingen tussen de familie Lombaard en 

burgemeester Nawijn. 

5.  

Denkt u dat de motie van treurnis gevolgen zal hebben voor het functioneren van de 

burgemeester? 

Dat hoop ik niet en ik verwacht het ook niet. Er zal gerust nog vaak genoeg over worden gesproken 

en de burgemeester zal ook nog vaak genoeg geconfronteerd worden met zijn uitspraken. Dat hoort 

erbij. Tegelijkertijd hebben venijn en cynisme nog nooit bijgedragen aan iets moois. Dat hebben de 

uitspraken van de burgemeester ook niet, maar om met John Blankenstein te spreken: als je een fout 

maakt en dat probeert te herstellen door aan de andere kant ook een fout te maken, dan maak je 

twee fouten in plaats van één. Laten we verstandig zijn en het welzijn van Hollands Kroon voor ogen 

houden. 

6.  

En praktisch gezien; kan de burgemeester, die de kwestie aan de Planetenlaan in zijn portefeuille 

heeft, de werkzaamheden aan dit dossier wat uw fractie betreft nog voortzetten? 

Dat kan ik niet beoordelen; ik zou zeggen: zet degene erop die de zaak het spoedigst tot een 

behoorlijk einde kan brengen. Dat mag de burgemeester zijn, maar ook een ander collegelid of 

desnoods de Rijdende Rechter. Wie de handschoen oppakt maakt mij niet uit, als het maar gebeurt. 


