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Donderdag 5 juli jl. debatteerde de Raad over het gesprek van het College van B&W in de trein 

op weg naar het VNG Congres. Al snel in social media #treingate genoemd. D66 diende na een 

lang debat en intensief beraad een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester. Als hoeder 

van de integriteit en als voorzitter van College en Raad had de burgemeester een zware 

verantwoordelijkheid in het bewaken van de integriteit en de betrouwbaarheid van ons lokale 

bestuur. Een toelichting op de inzet van dit zware instrument. 

In de week voorafgaand aan het raadsdebat heeft D66 duidelijk gemaakt geen voortijdige 

conclusies te trekken. We hechten aan hoor en wederhoor en zijn in die week terughoudend 

geweest op social media. D66 heeft als enige van de raadsfracties de moeite genomen om één 

van de belangrijkste bronnen, namelijk de schrijver van de blog Fokke Fernhout, zelf te benaderen. 

Eén van de zwaarste punten in zijn blog, namelijk het ‘om de tuin leiden van de Raad’, bleek niet 

letterlijk zo gezegd te zijn door wethouder Hans Waaldijk of één van de andere collegeleden. Dit 

punt, dat ons inziens voor ieder collegelid onaanvaardbaar was, verviel daarmee.  

Vervolgens hebben wij de ernst van het treinincident opnieuw in beschouwing genomen. Overeind 

stond dat er op onaanvaardbare wijze in het openbaar is gesproken over vertrouwelijke en vooral 

ook persoonlijke zaken. Het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens moet nog volgen. 

Fernhout heeft ook in het AD nog aangegeven dat er in zijn ogen wel degelijk sprake was van een 

collegevergadering. Er werden nadrukkelijk besluiten genomen en het overleg eindigde met een 

rondvraag. Wij sluiten ons aan bij de verbijstering die de fractie OPEN heeft geuit: waarom heeft 

niemand van de collegeleden ingegrepen? Waarom heeft niemand op de rem getrapt? Door het 

optreden van het College heeft onze gemeente grote schade opgelopen en heeft het vertrouwen 

in de lokale politiek, dat we gezamenlijk met inwoners in de afgelopen jaren stap voor stap aan 

het herstellen waren, een grote deuk opgelopen. 

Net als de fractie OPEN rekenen wij dat de burgemeester het zwaarst aan. Immers, hij leidde het 

overleg in de trein, als zeer ervaren voorzitter van een relatief onervaren College. Wij rekenen het 

burgemeester dan ook zwaarder aan dan de andere collegeleden. Immers, wat als één van de 

ambtenaren van een willekeurige gemeente zo openhartig de trein over vertrouwelijke en 

persoonlijke zaken had gesproken? Wat als iemand uit het bedrijfsleven concurrentiegevoelige 

informatie in het openbaar deelt en iemand dit optekent en wereldkundig maakt? Die mensen 

zouden minimaal geschorst of anders op staande voet zijn ontslagen. Waarom zouden wij voor 

een gemeentelijke bestuurder een andere maat moeten nemen? Juist het meten met twee maten 

is een ernstige bedreiging voor het vertrouwen van inwoners in de politiek en het lokaal bestuur. 

En dat vertrouwen is in het verleden in Nederland al vaker geschaad.  

Het had het College gesierd als het zijn positie voltallig aan de Raad ter beschikking had gesteld. 

Ook de fractie BVHLokaal heeft hier aan het begin van het debat op gezinspeeld. Dan had de 

Raad vervolgens over de toekomst van dit College kunnen besluiten. De Collegeleden hadden op 



 

 

die manier aangegeven dat zij over de juiste zelfreflectie beschikten om de ernst van het incident 

in te schatten. Nu echter gaf de burgemeester, voorzitter van het College en tevens voorzitter van 

de Raad, aan dat hij, na enig rondvragen onder collega’s en andere bestuurders, vond dat hij kon 

aanblijven. Ons inziens is daarmee niet alleen de integriteit van het College, maar ook van de Raad 

in het geding. Wij erkennen de kwaliteiten van deze burgemeester en zijn altijd zeer positief over 

de rol die hij als burgervader invult in onze gemeente. Toch zijn wij van mening dat een training 

voor het College en een motie van afkeuring niet voldoende zijn om het vertrouwen van onze 

inwoners in het College te herstellen en het vertrouwen in de Raad te behouden. De 

integriteitskwestie woog voor ons aan het einde van het debat zo zwaar dat wij geen andere 

mogelijkheid zagen dan de betreffende motie in te dienen. 

Waar ooit vertrouwen was, kan het ook hersteld worden. D66 werkt graag mee aan dit herstel in 

het belang van een effectief gemeentebestuur. Onze inwoners verdienen dat. Wij roepen het 

College op om, na de aangekondigde training onder leiding van Marcel Boogers, na de zomer 

een tweede Collegetour te organiseren, om ook weer met inwoners in gesprek te gaan over het 

Uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar. Daarmee kan het College laten ziet dat het, met 

de burgemeester voorop, werkelijk begrijpt hoezeer een incident als het gebeurde in de trein, een 

risico vormt voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. En het College laat daarmee onzes 

inziens op gepaste wijze zien dat het maatregelen getroffen heeft om in de toekomst herhaling 

van een dergelijk incident te voorkómen. Tot slot verwachten wij dat we het vertrouwen van de 

burger écht terugwinnen door als College en Raad samen daden en resultaten te laten zien.  

 


