
From: griffie Oude IJsselstreek 

Sent: maandag 11 november 2013 11:21:28 

To: info Oude IJsselstreek 

Cc:  

Subject:  FW: Uitsluitend per email. 

 

  
 
  _____   

 

 
  _____   

 
Van: T.Kersten [mailto:tjj.kersten@planet.nl]  

Verzonden: maandag 4 november 2013 18:30 
Aan: Urk van, Jeroen 

Onderwerp: Uitsluitend per email. 

 
 
Geachte Raad/Rekenkamer  
 
  
 
In het kader van uw Gedragscode Bestuurlijke Integriteit breng ik u hieronder op de hoogte van 

belangrijke niet-integere praktijken van uw college met mijn verzoek die nader te onderzoeken 

en te veroordelen.  
 
Uw college heeft zich van gemeenschapsgeld kosten noch moeite gespaard om zich met veel 

dure advocaten/adviseurs en dienstverleners te verweren in mijn jaren-lange procedure, maar is 

desondanks in mei ’12 door het Gerechtshof veroordeeld onder last van dwangsommen. Hun 
cassatieverzoek daartegen hebben ze eind september 2012 in moeten trekken, waardoor hun 

veroordeling definitief is geworden. Sindsdien blijven ze nog steeds niet bereid of in staat hun 

verantwoordelijk-heden onder ogen te zien en te dragen. 
 
  
 
Van hun Klachtregeling maak ik geen gebruik omdat dat een puur interne regeling is, waar de 

“keurmeester z’n eigen vlees keurt”.  
 
Van hun Klokkenluidersregeling kan ik geen gebruik maken, omdat ex-ambtenaren uitgezonderd 

zijn. Deze regeling dateert van 2005 en is sterk verouderd. Uw college heeft volgens het 

Steunpunt Klokkenluiders en de VNG. niets gedaan met aanbevelingen van de VNG. van 2010 

naar aanleiding van landelijk evaluatie- onderzoek. Uw aansluiting bij het externe meldpunt 

van de VNG. heeft zo geen zin. Uitbreiding van de doelgroep tot ex ambtenaren, ZZP.ers e.d. en 

rechtsbe-scherming werd door de VNG. aangeraden, maar nam uw college niet over. Ook nam 

uw college de helft van de aanbevolen criteria waarop gemeld kan worden niet over, waardoor 



hun regeling niet aan de STAR-uitgangspunten voldoet.  
 
Mij blijft derhalve slechts gebruik te maken van uw bovengenoemde Gedragscode. 
 
Door de verouderde Klokkenluidersregeling kom ik in het gedrang met mijn 

geheimhoudingsplicht vastgelegd in onze Vaststellingsovereenkomsten. Deze verbiedt mij om 

concreter te worden, dus moet het aan u met uw rekenkamer overlaten verder onderzoek te doen 

en uw college tot verantwoording te roepen. Ik mag daar alleen een rol in vervullen als ik 

gevrijwaard wordt voor schending van mijn geheimhoudingsplicht. 
 
Ik ben van mening mijn melding pas aan de openbaarheid prijs te moeten geven, nadat u de 

gelegenheid hebt gehad over dit onderwerp te oordelen. 
 
  
 
Eind oktober 2013 heeft uw college pas hun laatste achterstallige betaling van oktober 2012 aan 

mij gedaan, waardoor voor mij de weg nu pas vrij is misstanden ten aanzien van mij en uw 

inwoners aan te kaarten. Ik heb uw college en hun advocaat per email laten weten waar ik hen 

voor verantwoordelijk houdt met een vermoedelijke benadeling van uw inwoners 

voor  €.100.000 tot €.150.000. Dit kan ik uiteraard aantonen. 
 
Via hun advocaat of zelf heeft uw college niet de moeite genomen te ontkennen of te 

weerleggen(ze hebben slechts hun leugens in stand gelaten). Zelfs met betrekking tot hun 

verouderde Klokkenluidersregeling geven ze niet aan deze te actualiseren. 
 
  
 
Ik zie het als mijn plicht u vorenstaande te melden in de verwachting dat u verder onderzoek laat 

plaatsvinden en de ultieme politieke consequenties aan de handelwijze van uw college zult 

willen verbinden. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
  
 
Th.J.J. Kersten. 
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