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Van: Griffie Oosterhout [mailto:qriffie(Q)oosterhout.nl1 
Verzonden: maandag 5 maart 2018 16:08 
Aan: Lianne de Wijs (Gemeente Oosterhout)
Onderwerp: Motie gemeenteraad Oosterhout over ontslag burgemeester

L.S.,

De gemeenteraad van Oosterhout heeft in de raadsvergadering van 27/28 februari 2018 raad breed een motie 
aangenomen waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om:

• De wet(ten) en regels die riante vergoedingen na aantoonbaar laakbaar gedrag mogelijk maken, aan te 
passen;

• De wet(ten) en regels die in situaties als de onderhavige een zwijgplicht opleggen zodanig aan te passen dat 
gemeenteraden in bijzondere situaties zelf kunnen besluiten om deze zwijgplicht op te heffen.

De VNG is inmiddels verzocht zich in te zetten om de beschreven doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken.

Tot slot heeft de raad verzocht deze motie (die u bijgaand aantreft) aan alle gemeenteraden van Nederland toe te 
sturen met het verzoek zich bij deze oproep aan te sluiten.

Met vriendelijke groet,

Lianne de Wijs
Medewerker Griffie gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout 
www.oosterhout.nl

Tel. algemeen: 14 0162 
Doorkiesnummer: (0162) 48 9221 
E-mail: l.de.wiis@oosterfiout.nl

Aanwezig op maandag t/m donderdag en vrijdagochtend.

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet 
openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of 
anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt 
geen enkele contractuele gebondenheid voor de gemeente tot stand.
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Motie inzake gang van zaken ontslag burgemeester

De gemeenteraad van Oosterhout, in vergadering bijeen op dinsdag 27 februari 2018, 

constaterende dat:
Rondom het ontslag van ex-burgemeester Stefan Huisman lokaal en landelijk grote 
verontwaardiging is ontstaan ten aanzien van zijn benoeming, herbenoeming, ontslag en 
riante wachtgeldregeling,

overwegende dat:
• De burger recht heeft op antwoorden op vragen over de ontstane situatie;
• Dezelfde burger de riante wachtgeldregeling van Stefan Huisman mag betalen;
• Een onderzoek alleen volledig kan zijn zonder zwijgplicht,

roept de Tweede Kamer op om:
• de wet(ten) en regels die riante vergoedingen na aantoonbaar laakbaar gedrag mogelijk 

maken, aan te passen;
• de wet(ten) en regels die in situaties als de onderhavige een zwijgplicht opleggen zodanig 

aan te passen dat gemeenteraden in bijzondere situaties zelf kunnen besluiten om deze 
zwijgplicht op te heffen,

zal deze motie aan de Tweede Kamer toesturen, en aan alle gemeenteraden van Nederland 
met het verzoek om zich bij deze oproep aan te sluiten,

zal deze motie bij de VNG kenbaar maken met het verzoek zich in te zetten om de 
beschreven doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken,

en gaat over tot de orde van

Cees Noltee 
Groen Brabant

de dag. ^_
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Alexandra Beekers
Lokaal Sociaal
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