
Memo 
Aan: raad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: college van B&W  

Datum: 4 juni 2014 

Kenmerk:  

Onderwerp: informatie rondom aftreden van de heer Berens ter voorbereiding voor de   
                     raadsvergadering van 12 juni 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op verzoek van een aantal raadsfracties is een raadsdebat aangevraagd over het aftreden van de 
heer Berens. Deze raadsvergadering vindt plaats op donderdag 12 juni. 
 
De heer Berens heeft op zaterdag 17 mei besloten af te treden als wethouder.  
Hij heeft op vrijdag 16 mei aangegeven aan de burgemeester dat zijn positie onhoudbaar is geworden 
en dat dit de kortste wethoudersperiode ooit wordt. Tijdens de extra ingelaste collegevergadering op 
zaterdag 17 mei besluit hij om definitief per direct af te treden. De aanleiding voor zijn besluit was dat 
hij een mail met beschuldigingen en/of verdachtmakingen over het vorige college heeft opgesteld en 
naar de pers heeft gestuurd en vervolgens oneigenlijke druk op de pers heeft uitgeoefend om 
publicatie te voorkomen. Met dit handelen was zijn positie onmogelijk geworden, aldus de heer 
Berens. Hij heeft daaruit zelf zijn conclusie getrokken en zijn aftreden bekend gemaakt. 
 
Het college heeft de heer Berens en de SP vervolgens uitgenodigd voor een overleg om in gesprek te 
blijven met de SP. Dit gesprek vond plaats op vrijdag 23 mei. De heer Berens stuurt voor dit gesprek 
een sms-bericht naar de burgemeester met de volgende inhoud: “Ik zal niet aanwezig zijn. Voor de 
goede orde de fractie heeft geen verantwoordelijkheid voor mijn uitspraken.” 
 
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de heer Berens ligt specifieke informatie voor 
de raadsleden en fractieassistenten onder geheimhouding ter inzage bij de griffie. Deze geheime 
informatie maakt geen onderdeel uit van het openbare raadsdebat. 
 
De antwoorden op de vragen die zijn ingediend door de raadsfracties worden uiterlijk dinsdag 10 juni 
om 18.00 uur naar de raadsleden toegezonden.  
 
 
N.B. Een wethouder treedt af op eigen initiatief of de raad stuurt de wethouder weg.  
 
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 




