
Memo
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek
Cc:
Van: College van B&W 
Datum: 10 juni 2014
Kenmerk: 14ini01541
Onderwerp: beantwoording raadsvragen m.b.t. het aftreden van de heer Berens

In deze memo vindt u een overzicht van de door de raadsfracties gestelde vragen en de antwoorden 
met betrekking tot het aftreden van de heer Berens.  

Vragen D66 fractie mail 23 mei (gericht aan de burgemeester):
1. Van het gesprek over de integretiteit met Jelle Beerens is geen gespreksverslag, alleen een door  
jou ondertekent standaard formulier met vinkjes om aan te geven dat de onderwerpen op het formulier  
besproken zijn en de conclusie dat er geen redenen zijn om Jelle Beerens niet als wethouder aan te  
stellen.

Op 12 mei heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heer Berens en de burgemeester, in bijzijn 
van een raadsadviseur. In dit gesprek zijn alle onderwerpen, in het kader van  toetsing van de 
integriteit, besproken. De heer Berens heeft in het gesprek geen zaken benoemd die zijn benoeming 
tot wethouder in de weg staan. Van de gesprekken met beoogd wethouders is alleen de conclusie in 
het verslag opgenomen. Dit geldt ook voor de heer Berens. 

2. Van de collegevergadering van afgelopen zaterdag krijgt de raad alleen de besluitenlijst. Er is een  
verslag maar dat is geheim en krijgt de raad niet.

De conceptbesluitenlijst van de collegevergadering van zaterdag 17 mei is, zoals gebruikelijk bij 
collegevergaderingen, de woensdag erna beschikbaar gesteld. Er is een openbaar memo verzonden 
naar de raad over het aftreden van de heer Berens en specifieke informatie hierover ligt geheim ter 
inzage in de vorm van een feitenrelaas.

3. Het gemeentelijke persbericht over het aftreden van Jelle Beerens is op zaterdag tijdens een  
schorsing van de collegevergadering opgesteld en vervolgens na hervatting van de vergadering door  
de leden van het college inclusief Beerens gelezen en goedgekeurd en na afloop van de  
collegevergadering zonder wijzigingen verstuurd.

Het voltallige college heeft op zaterdag 17 mei gezamenlijk en in overeenstemming de persverklaring 
opgesteld. De leden van het college (waaronder de heer Berens) hebben daarin wijzigingen 
aangebracht. Deze wijzigingen zijn allemaal verwerkt waarna het persbericht, zonder verdere 
aanpassingen, is verstuurd.

Vragen PvdA fractie mail 4 juni:
1. Wat was de aanleiding en relevantie voor het college om tijdens het gesprek met de heer  
Berens de vraag te stellen over het lekken inzake de aankoop van de boerderij?

Door de heer Berens zijn, in het op 15 mei gepubliceerde interview in de Gelderlander, bedragen 
genoemd waardoor de indruk ontstond dat mogelijk vertrouwelijke informatie was gebruikt. De 
contacten van de heer Berens met de pers waren onderwerp van gesprek gedurende de 
collegevergadering. In de rondvraag is dit aan de orde gekomen. 

2. Waarom heeft de portefeuillehouder verantwoordelijk voor de aankoop van de boerderij  
tijdens de collegevergadering geen duidelijkheid gegeven over de openbaarheid hiervan?



De aankoopsom en de bedrijfsverplaatsing zijn verschillende begrippen met verschillende bedragen 
die door elkaar liepen. Daarom is door het voltallige college de gemeentesecretaris gevraagd nader 
onderzoek te doen.

3. Waarom is het persbericht over het aftreden van de heer Berens niet een korter persbericht  
gemaakt? (het lekken is toch niet relevant!). Mocht er überhaupt sprake zijn van lekken waarom hebt  
u dit in relatie gebracht met zijn eigen beslissing om ontslag te nemen. In opvatting van de PvdA zijn  
dit twee verschillende kwesties, mogelijk dat u hier anders over denkt, graag ook hierover vernemen  
we graag uw opvatting?

Het is achteraf bezien niet verstandig geweest dit op deze wijze in het persbericht, overigens met 
instemming van de heer Berens, te benoemen. 

Vragen D66 fractie mail 3 juni:
1. ter verificatie: In uw verklaringen heeft u  aangegeven op 16 mei 2014 gesprekken te hebben  

gevoerd met twee journalisten van de Gelderlander. De eerste, Gerco Mons, belde u op met  
de mededeling:  Ik heb nu iets, dit moet u weten. U heeft hierna later op de dag  het hoofd  
redactie Doetinchem, dhr Van den Heuvel, gebeld om na te gaan of de mededelingen van  
Gerco Mons klopten. Hierop heeft u  op vrijdagavond een collegevergadering uitgeschreven  
voor zaterdagmorgen 17 mei circa 11 uur op het gemeentehuis.

Deze voorstelling van zaken klopt niet. Voor een correcte weergave verwijs ik u graag naar het 
feitenrelaas.

2) Eveneens ter verificatie:   In uw verklaringen heeft u aangegeven op 16 mei ’s-middags een  
gesprek te hebben gevoerd bij Jelle Berens thuis in Varsseveld. In dit gesprek heeft volgens u  Jelle  
Berens aangegeven dat zijn aftreden ivm de gang van zaken met de Gelderlander onvermijdelijk was  
en dat hij dit de volgende dag in de uit te schrijven college vergadering zou bevestigen.

Deze voorstelling van zaken klopt niet. Voor een correcte weergave verwijs ik u graag naar het 
feitenrelaas.

3) Eveneens ter verificatie:   In uw  verklaringen heeft u gezegd dat u op 17 mei aan het begin van de  
collegevergadering heeft aangegeven dat wethouder Berens moest aftreden.

Deze voorstelling van zaken klopt niet. De heer Berens heeft zelf de conclusie getrokken dat de 
situatie onhoudbaar is en heeft zijn voornemen tot aftreden aangekondigd. 

4) Ter verificatie: In uw verklaringen heeft u aangegeven dat bij de collegevergadering op 17 mei ook  
mevrouw Videler van P&O en een medewerker van de afdeling communicatie aanwezig waren.

Bij de collegevergadering was mevrouw Videler als loco-secretaris aanwezig. De teamleider 
communicatie was ook aanwezig. 

A. Wie heeft de medewerkers van P&O en de afdeling Communicatie voor de college  
vergadering wanneer en op wiens verzoek uitgenodigd?

Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris is de loco-secretaris en de teamleider communicatie door 
het college gevraagd aanwezig te zijn. 

B.      Op grond van welke artikelen uit de gemeentewet heeft de burgermeester in de procedure rond  
het aftreden van de wethouder gehandeld?

De burgemeester heeft de wethouders uitgenodigd voor een extra collegevergadering op 17 mei. Zij 
hebben hiermee ingestemd. 

C.      Gaarne ontvangen we de ontslagbrief van de terugtredende wethouder.

De heer Berens heeft aan het college op zaterdag 17 mei zijn voornemen tot aftreden bekend 
gemaakt waarna een gezamenlijk bericht hierover is opgesteld en openbaar gemaakt. Hij heeft 



sindsdien niet als wethouder gefunctioneerd. De heer Berens heeft op 23 mei een vertrouwelijk 
aangemerkte brief aan de gemeenteraad aangeboden. Om de vertrouwelijke status te respecteren, 
heeft het college geheimhouding op deze brief gelegd. De brief ligt bij de griffie geheim ter inzage. 

D.      In het persbericht van 17 mei wordt gesteld dat de wethouder oneigenlijke druk op de pers heeft  
uitgeoefend.  Waarom wordt hier de brede aanduiding ‘pers’ gebruikt, terwijl er alleen sprake is van  
een zaak met De Gelderlander?

Het voltallige college heeft ervoor gekozen om het woord ‘pers’ te gebruiken en niet De Gelderlander 
met name te noemen. 

E.       Waaruit bestond de oneigenlijke druk die volgens het persbericht op de pers is uitgeoefend?

De wijze waarop de heer Berens oneigenlijke druk heeft uitgeoefend ligt in de persoonlijke levenssfeer 
van de heer Berens. Hiervoor verwijs ik u naar het feitenrelaas.

F.       Waarom is als gevolg hiervan ‘citaat persbericht’: de relatie tussen hem en de pers onwerkbaar  
geworden?

Deze conclusie heeft de heer Berens getrokken en toegelicht op 16 mei in gesprek met de 
burgemeester en op 17 mei tijdens de collegevergadering. 

G. Waarom werd hij hierdoor, zoals gesteld  in het persbericht, chantabel?

De heer Berens werd chantabel door het uitoefenen van oneigenlijke druk op de pers. 

H.      In het persbericht wordt gesteld dat dhr Berens de zaak met De Gelderlander niet heeft  
benoemd tijdens de toetsing van de integriteit. Inmiddels zijn in de media diverse publicaties  
verschenen waarin dhr. Berens aangeeft de zaak met de Gelderlander wel te hebben genoemd  
tijdens het gesprek over de integriteit. Wat is uw verklaring hiervoor?

Het is niet aan het college uitspraken van de heer Berens toe te lichten.


