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Boxtel, 21 februari 2014 
 
Betreft: discussie dossiers Van der Zanden 
 
 
 
Geachte leden van het college en het presidium, 
 
Op 3 oktober jl. schreven de fracties van de huidige drie coalitiepartijen met veel bombarie en 
poeha een brief over de dossiers die Van der Zanden heeft achtergelaten, na de bestuurscrisis die 
augustus vorig jaar plaats heeft gevonden. 
 
Minder rooskleurig 
De drie coalitiefracties spraken in dat schrijven hun grote zorg uit over de beeldvorming in de 
media, waarbij de coalitiefracties aangaven dat het beeld van de door de heer Van der Zanden 
achtergelaten dossiers heel wat minder rooskleurig is, dan door hemzelf en door zijn partij in de 
media werd geschetst. In het schrijven gaven de coalitiefracties onder meer op niet mis te verstane 
wijze aan dat Van der Zanden als wethouder ‘heeft geworsteld met de dossiers die 
tegengestelde belangen aangaan’, ‘gebrek aan inlevingsvermogen’ had ‘in partners en 
burgers in complexe en conflictgevoelige situaties’ en de voortgang in dossier 
‘stagneerden in plaats van dat zij tot succesvolle afronding kwamen’. 
 
Heel stevige woorden dus. In het betreffende schrijven worden daarnaast diverse voorbeelden 
genoemd van dossiers die een stroef verloop kenden en veel weerstand in de Boxtelse 
samenleving hebben opgeroepen. 
 
Moddergooien 
Wij hebben het moddergooien tussen de ‘oude’ coalitiefracties van afstand gevolgd, waarbij we wel 
altijd hebben gevonden dat dit moddergooien het beeld dat mensen van de politiek hebben geen 
goed doet.  
 
Om de discussie over de dossiers politiek af te ronden, hebben wij in de begrotingsbehandeling via 
een motie voorgesteld om een debat te voeren over de erfenis van Van der Zanden. Het college 
reageerde positief op die suggestie en zegde in een reactie op de motie toe om uiterlijk half 
november een overzicht van de stand van zaken van de dossiers van Van der Zanden toe te  
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zenden. Uiterlijk in december 2013 kon dan vervolgens in de commissie en/of de gemeenteraad 
een debat daarover plaatsvinden, waarbij het college dat besluit overliet aan de gemeenteraad zelf 
en het presidium. 
 
De motie werd uiteindelijk met bovengenoemde uitgangspunten unaniem aangenomen. Omdat 
stappen tot een debat uitbleven hebben wij als fractie herhaaldelijk aan de bel getrokken om een 
debat te organiseren. Uiteindelijk met als doel dat nog voordat de verkiezingscampagnes zouden 
losbarsten, het spelletje moddergooien tussen de ‘oude’ coalitiefracties politiek kon worden 
afgerond. 
 
Slappe knieën 
Uiteindelijk heeft de griffie op ons verzoek een inventarisatie gehouden welke partijen voor zo’n 
debat waren en welke partijen tegen. Van de raadsfracties die gereageerd hebben op die oproep 
waren 11 raadsleden voor een debat en 7 raadsleden tegen. 
 
Toch hebben wij wederom vernomen dat het presidium er niet voor gekozen heeft om de discussie 
over de dossiers van Van der Zanden als apart onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. 
 
Het presidium zegt geen voorstander van agendering te zijn en het belangrijkste argument is dat, 
toen de motie werd aangenomen, de heer Van der Zanden nog geen raadslid was. Nu hij dat wel 
is, zou dan de vreemde situatie ontstaan dat hij als raadslid kan meediscussiëren over de 
afwikkeling van zijn eigen dossiers. Daarnaast is een overweging van het presidium dat nog een 
aparte discussie de Boxtelse politiek als geheel geen goed zal doen, dus het imago van de 
gemeenteraad als geheel.   
 
Welnu raads- en commissieleden: als er iets is dat het imago van de politiek geen goed doet, 
dan is het eerst een bestuurscrisis veroorzaken, vervolgens met drie coalitiefracties en een 
hoop bombarie een discussie over de dossiers van Van der Zanden aankondigen, 
vervolgens onderling tussen de oude coalitiefracties nog eens flink modder gooien en 
uiteindelijk ‘de keutel in te trekken’. 
 
Dat is een geval van slappe knieën. Een aparte discussie had kunnen leiden tot politieke 
duidelijkheid en was naar de kiezers en de burgers van Boxtel transparanter geweest. Een gemiste 
kans. 
 
Wij zullen het overigens hier nu verder bij laten zitten en het onderwerp meenemen in de 
algemene discussie over de evaluatie van het beleidsprogramma 
 
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric van den Broek, 
Fractievoorzitter SP 


