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Boxtel, 27 januari 2014 
 
Betreft: discussie dossiers Van der Zanden 
 
 
 
Geachte leden van het college en het presidium, 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Begin oktober schreven de fracties van de huidige drie coalitiepartijen u met veel tam-tam een brief 
over de dossiers die Van der Zanden heeft achtergelaten, na de bestuurscrisis die augustus vorig 
jaar plaats heeft gevonden. De huidige coalitiepartijen wilden zo spoedig mogelijk een debat en de 
fractie van Balans deed er nog een schepje bovenop, door ook alle collegebesluiten bij de 
discussie te willen betrekken. 
 
Schertsvertoning 
In een brief van 14 januari jl. hebben wij aangegeven het gedoe vanuit de voormalige 
coalitiefracties ‘een schertsvertoning’ te vinden 
 
Dit soort gedoe is slecht voor het beeld dat mensen van de politiek hebben.  
 
‘Erfenis van Van der Zanden’  
Vooral ook, omdat de voormalige coalitiefracties eerst hoog van de toren blazen, om vervolgens de 
keutel in te trekken. Van het gevraagde raadsdebat over ‘de erfenis van Van der Zanden’ is nadien 
namelijk helemaal niets terecht gekomen 
 
Om deze reden hebben wij u twee weken geleden vragen gesteld over het eerder voor de 
afgelopen maand december toegezegde raadsdebat. Wij vinden dat er over deze dossiers 
namelijk een apart raadsdebat moet plaatsvinden, zodat de onderwerpen ver voordat de 
verkiezingscampagnes plaatsvinden, politiek worden afgekaart. 
 
Koppelen aan evaluatie beleidsakkoord 
Tot onze spijt kregen wij vandaag via een alinea uit de notulen van het presidium, de volgende 
reactie op onze vragen: 
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De fractie van de SP heeft het presidium gevraagd of het voor de raad van 28 januari dit 
onderwerp wil agenderen. De voorzitter zegt dat in februari met de raad de uitvoering van het 
beleidsakkoord geëvalueerd wordt. De dossiers van voormalig wethouder Van der Zanden maken 
hier integraal deel van uit. Hij stelt voor om op deze wijze het verzoek van de SP af te handelen. 
De rest van het presidium neemt dit voorstel over en besluit geen voorstel tot agendering te doen 
aan de raad. 
 
Onze grote zorg is dat de discussie over de erfenis van Van der Zanden nu ondergesneeuwd gaat 
worden in een totale, algemene evaluatie van het beleidsakkoord. Het gevaar is dat er dan in 
algemene termen gaat worden gesproken en de inhoud minder de aandacht krijgt. 
 
Unaniem aangenomen motie 
Ons verzoek is daarom om het beleidsakkoord inderdaad te evalueren, maar de discussie over de 
erfenis van Van der Zanden daarvan los te trekken. Dat doet meer recht aan de inhoud van de 
dossiers en de ‘grote broek’ die de voormalige coalitiepartijen in oktober ‘aantrokken’, toen ze 
immers allemaal snel een discussie wilden. Bovendien is hun wens ook nog eens bestendigd via 
een unaniem aangenomen motie in de begrotingsbehandeling, die in feite al sprak over een debat 
uiterlijk in de maand december. 
 
Vraag griffie 
Onze vraag aan de griffie is om te peilen welke fracties het met ons ordevoorstel eens zijn, zodat 
het overzicht van de dossiers van Van der Zanden als apart agendapunt behandeld kan worden. 
Dat betekent dan ook dat er meer tijd is om de discussie over de inhoud te kunnen voeren. 
 
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en met belangstelling in afwachting 
van uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Eric van den Broek, 
Fractievoorzitter SP 


