
2020-10-13 Resultaten onderzoek naar handelen fractievoorzitter EVB 
 

De VVD is geschrokken van de uitkomsten van een vooronderzoek naar het handelen van de 

fractievoorzitter van de EVB. Het rapport is glashelder, we zijn ontdaan. Er is schade aangebracht aan 

het onderlinge vertrouwen, schade aan functionarissen én schade aan vertrouwen van burgers en 

ondernemers in het Barendrechtse bestuur. En dat in tijden van crisis, waarbij bescherming van 

volksgezondheid en economie en betrouwbaarheid van de overheid zeer belangrijk zijn. We leven 

namelijk met een grote mate van onzekerheid in de huidige samenleving. We zouden onze tijd en 

energie daarop moeten richten! 

Voor de Barendrechtse VVD is de kernvraag: Is dit de manier hoe we met elkaar omgaan? Want dit 

kan ons allen gebeuren! Stel dat buurman Piet tegen Klaas vertelt dat hij buurman Gerrit een fiets 

heeft zien stelen. En Klaas besluit dat te delen op social-media en in de krant. Zonder eerst de feiten 

te checken, zonder vraag aan Gerrit of het verhaal klopt en zonder Buurman Klaas te vertellen dat hij 

daar officieel melding van kan maken. En nu wordt Gerrit openlijk en publiekelijk beschuldigd van het 

stelen van een fiets. Wat doet dat met het vertrouwen van de werkgever van Gerrit, van de familie 

en vrienden van Gerrit en met het vertrouwen onderling in de wijk?  

Bovenstaande is wat er hier gebeurd is. Er is een publieke schandpaal gecreëerd op basis van één 

verhaal. Een schandpaal voor een wethouder en het hele Barendrechtse bestuur. En dat met 

misbruik van een raadsinstrument. Met vooringenomen en beschuldigende teksten en vragen. Dat 

alles zonder feitenonderzoek en zonder mogelijkheid tot verweer. Dit is in strijd met de gedragscode, 

in strijd met zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Een politiek ambtsdrager, de fractievoorzitter van 

een grote partij, een senator, zou beter moeten weten en beter moeten doen. Het is een schending 

van de integriteit. 

De heer Van der Linden heeft niet gekozen voor de route van een vertrouwelijke melding aan de 

burgemeester. De hoeder van de integriteit. Maar voor een route waarbij hij zichzelf die rol heeft 

aangemeten. Daarbij was hij vooringenomen, concluderend en veroordelend. En nogmaals zonder 

feitenonderzoek.  

De uitkomst van dit handelen door de heer Van der Linden is uitgemond in schade van vertrouwen 

onderling, van burgers in het bestuur, van een ondernemer in het bestuur, die tegen zijn wil in 

betrokken is in een politiek spel. Het lijkt in alles een bewuste moddergooi-campagne voor eigen 

politiek gewin en ten koste van vertrouwen. Zonder dat enig publiek belang is gediend.  

Deze gang van zaken, dit proces blijkt een bewuste en unanieme keuze van 14 raadsleden. Vinden zij 

dit een normale gang van zaken? Is dit de norm hoe we met elkaar omgaan? Past dit binnen onze 

eed, belofte en gedragscode?  

De VVD is benieuwd wat de fractievoorzitter van de EVB überhaupt gaat doen om het vertrouwen te 

herstellen. Het vertrouwen onderling in dit bestuur en het vertrouwen van de burgers in het bestuur. 

Gaat hij zijn uitlatingen intrekken, gaat hij de  berichten over deze casus verwijderen van zijn site? 

Gaat hij  de beide onderzoeken integraal publiceren? 

De VVD betreurt de gang van zaken ten zeerste. Wij willen deze treurnis over het proces en de 

gevolgen uitspreken. Dit doen we middels een motie van treurnis 

  



Tweede termijn: 

Met allerlei argumenten /middelen wordt nu geprobeerd de bespreking in de raad te frustreren.  Alle 

vragen zijn pogingen om de aandacht van de inhoud van het rapport af te leiden. Om de reflectie op 

de eigen bewuste keuzes en strategie van de heer van Der Linden te vermijden. Om aandacht in de 

pers te krijgen. 

Maar, met of zonder dit onderzoek, met of zonder medewerking van de heer Van der Linden. De 

feiten veranderen niet: 

• Feit is: Er is een publiek schavot gecreëerd:  

• Feit is dat dit op basis van een verhaal was 

• Feit is dat de heer van der linden niet de burgemeester in zijn rol als hoeder van de integriteit 

heeft gepositioneerd 

• Feit is dat de gestelde vragen en teksten vooringenomen,  concluderend en beschuldigend 

zijn 

• Feit is dat dit alles zonder feitenonderzoek is gebeurd 

• Feit is dat de EVB snel mogelijk de publiciteit in wilde 

• Feit is dat dit nog steeds was zonder de feiten te kennen 

• Feit is dat we een gedragscode hebben 

• Feit is dat er van publieke ambtsdragers heel wat verwacht wordt en mag worden als het 

gaat om dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 

Wat hier gebeurd is, en daar is geen onderzoek voor nodig, dat er zeer bewust voor een openlijke 

publiekelijke aanval is gekozen. De basis voor deze aanval een verhaal. Als dit verhaal een melding 

was, dan had deze melding in vertrouwen met de burgemeester, als hoeder van de integriteit, 

gedeeld moeten worden. Zodat de burgemeester een vooronderzoek had kunnen starten. Op basis 

van die feiten had, indien nodig, een publiekelijk debat kunnen plaatsvinden. 

Maar daar is bewust niet voor gekozen. Gekozen is voor de snelle weg, via de media, een 

ongefundeerde aanval gericht op schade. Geen zorgvuldigheid maar een aanval van achter. Er is 

bewust schade gebracht aan het vertrouwen in het bestuur. Het is zelfs het onderwerp van de 

schriftelijke vragen. Een moddergooi-campagne voor eigen politiek gewin niet voor het publieke 

belang. En met slachtoffers, die door de heer van der Linden als collaterale damage worden 

genomen.  

• Dit Gaat over vertrouwen en normen  

• Dit Gaat over mores en procedures 

• Dit Gaat over respect 

 


