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Geachte heer De Lange,
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Op 9 maart 2021 heeft u mij een brief gestuurd over de invulling van een projectleidersfunctie door 
voormalig wethouder Peter van de Wardt bij ons gemeentelijk participatiebedrijf STOER. Alhoewel ik 
aanvankelijk uw brief zo heb opgevat dat u vooral uw mening kenbaar wilde maken omdat u ook geen 
expliciete vragen in uw brief stelt, heeft u tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 aangegeven 
toch graag een reactie te willen ontvangen op hetgeen u in uw brief heeft opgemerkt. Uiteraard ben ik 
daartoe bereid. Dat doe ik middels deze brief. Ik wil hierbij vooraf wel opmerken dat het om een 
personele aangelegenheid gaat. Personeelszaken vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
college van burgemeester en wethouders. Het is niet gebruikelijk dat daarover wordt 
gecommuniceerd. 

Afgetreden bestuurders
In uw brief schrijft u “dat er binnen het openbaar bestuur snel sprake is van politieke 
verantwoordelijkheid die kan leiden tot het terugtreden van een bestuurder”. Peter van de Wardt is 
afgetreden tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019. Volledigheidshalve wil ik opmerken 
dat hij zélf heeft besloten om zijn functie ter beschikking te stellen. Er is door de gemeenteraad geen 
motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Bovendien was hij ten tijde van zijn aftreden ook geen 
wethouder Participatiewet meer. U vervolgt uw brief dat “daarmee de kous ook af is”. U geeft aan “dat 
zo’n bestuurder, behoudens grove misstappen, waarvan hier geen sprake is, zijn of haar talenten 
elders binnen het openbaar bestuur kan aanwenden”. Ik deel deze opvatting in uw brief zeer. 

Gemeentebestuurders die te maken hebben met tussentijds aftreden moeten snel weer aan het werk. 
Hetzelfde geldt overigens natuurlijk ook voor wethouders na afloop van een reguliere bestuursperiode. 
Dat is het beste voor de personen zélf. Je kunt immers weer betekenisvol bezig zijn. Maar ook voor 
het maatschappelijk draagvlak is het van belang. Voormalig wethouders krijgen immers een 
wachtgelduitkering. Zoals u weet wordt daar vanuit de samenleving met argusogen naar gekeken. 
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Hoe eerder aan het werk dus, hoe beter. Ik heb bewondering voor oud-politici die snel weer een baan 
hebben. Het scheelt ons bovendien gemeenschapsgeld. 

Dit alles is ook zo geregeld in de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Het college 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de APPA-uitkering (wachtgeld) en voor de re-integratie van 
een oud-wethouder. In de APPA is opgenomen dat een wethouder met wachtgeld verplicht is zich 
actief in te zetten om werk te zoeken. Als een wethouder, drie maanden na aftreden, nog geen 
passende baan heeft gevonden, dient hij zich te melden bij een re-integratiebureau voor begeleiding. 
Peter van de Wardt heeft dat keurig gedaan.

Vacature bij STOER
Sinds 1 januari 2021 is STOER het participatiebedrijf van onze gemeente. Daaraan ten grondslag ligt 
het uittreden bij Gemeenschappelijke Regeling Laborijn. STOER is zoals u weet een externe entiteit in 
de vorm van een Besloten Vennootschap (BV), met de gemeente Oude IJsselstreek als enige 
aandeelhouder. Bij STOER is een functie van projectleider vacant. Het gaat om een bestaande functie 
die in het formatieplan is opgenomen. Het betreft ook een uitvoerende functie. Niet een 
leidinggevende of beleidsbepalende functie.

Met Peter van de Wardt is meerdere keren gesproken over de inhoud van de functie van projectleider 
bij STOER. Vooral ook vanwege zijn werkzaamheden vanuit het verleden en zijn kwaliteiten is hij 
hiervoor een uiterst geschikte kandidaat gebleken. Zoals u weet is Peter van de Wardt werkzaam 
geweest bij werkvoorzieningschap WEDEO voordat hij wethouder werd. Hijzelf is ook enthousiast over 
de functie van projectleider. Zijn functie bij STOER past dan ook goed bij de opmerking in uw brief “dat 
afgetreden bestuurders hun talenten weer moeten kunnen inzetten”. 

De filosofie van ons participatiebedrijf STOER is bovendien om te kijken naar de mogelijkheden en 
talenten van mensen. Niet naar eventuele onmogelijkheden of gebreken. Dat laatste haalt niet het 
beste in mensen naar boven. Kijken naar talenten wél. Deze uitgangspunten zijn door uw 
gemeenteraad unaniem vastgesteld. We passen als gemeente deze filosofie breed toe en gaan 
daarbij uit van vertrouwen. Dat geldt uiteraard voor ál onze inwoners. Ook voor voormalig wethouder 
Peter van de Wardt. Een oud-bestuurder behandelen we zeker niet beter, maar ook niet slechter dan 
onze andere inwoners. 

Oud-wethouder
De opmerkingen die u maakt op de eerste pagina van uw brief kan ik goed onderschrijven. Ik 
constateer echter dat u op de tweede pagina van uw brief plotseling een andere toon aanslaat. U 
geeft aan “dat u bedenkingen heeft bij de benoeming van Peter van de Wardt bij STOER”. Zo schrijft u 
“dat het in uw visie niet voor de hand ligt om een ex-wethouder binnen een zo korte termijn na zijn 
terugtreden aan te stellen als projectleider bij de gemeente waar hijzelf werkzaam is geweest”. 

Ik heb u eerder geïnformeerd dat het niet ongebruikelijk is dat een oud-wethouder in dienst treedt bij 
of werkzaamheden verricht voor de gemeente waar hij of zij enige tijd zelf wethouder is geweest. Er 
zijn meerdere voorbeelden van in ons land. In de regel wordt geadviseerd er minimaal een jaar tussen 
te laten zitten. Peter van de Wardt is al ruim veertien maanden geen wethouder meer. Aan deze 
tijdsperiode wordt dan ook voldaan. Daarnaast geldt natuurlijk dat je niet tevens raadslid in de 
betreffende gemeente kunt zijn. De functies van gemeenteraadslid en medewerker bij dezelfde 
gemeente zijn immers onverenigbaar. Peter van de Wardt is geen raadslid en politiek niet meer actief.
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De aanstelling van Peter van de Wardt als projectleider bij STOER is een mooie stap voor zowel 
hemzelf als voor de gemeente. Het is wettelijk toegestaan, niet ongebruikelijk, het past bij onze 
filosofie dat we uitgaan van de talenten van mensen, het scheelt ons wachtgeld en het past bij de 
competenties van de betreffende persoon. De enige reden waarom je er dan wél tegen zou kunnen 
zijn is om politieke redenen. Ik ga er vanuit dat dit niet de strekking van uw brief kan zijn. U geeft 
immers zelf aan dat met het aftreden van een wethouder “de kous af is”.

In uw brief maakt u een verwijzing naar de toeslagenaffaire. Deze verschrikkelijke affaire is een 
schande voor onze rechtsstaat. Mensen zijn immers op een ongenadige manier in de verdrukking 
gekomen. We hebben als gemeente gelukkig al veel eerder afscheid genomen van het wantrouwen-
denken dat daaraan ten grondslag ligt. Zowel bij STOER, de jeugdzorg, als ook ons gemeentelijk 
beleid gaan we uit van vertrouwen in mensen. Dat is een bewuste keuze vanuit overtuiging. We lopen 
daarmee als gemeente voorop.

Tot slot
Peter van de Wardt is nu een aantal weken werkzaam in de functie van projectleider bij STOER. Als er 
al reacties zijn, zijn die verschillend van karakter. Enkele zijn zoals die van u. Ik lees ook een paar 
reacties op sociale media. Dat mag natuurlijk. Er zijn echter ook veel mensen die Peter van de Wardt 
succes toewensen bij z’n nieuwe functie. Een functie die hij overigens momenteel naar volle 
tevredenheid van velen vervult. Ik hoop dat we, redenerend vanuit de talenten van mensen, iedereen 
het beste gunnen. Daar wordt onze samenleving mooier van. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en ga er vanuit dat hiermee deze personeelszaak is 
afgedaan.

Met vriendelijke groet,

Otwin van Dijk
Burgemeester Oude IJsselstreek 
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