
WWw
gemeente (ĴOSterflOUt

in min mi ui ii ui mi

Nummer:

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK 'S-GRAVENHAGE

rt 1 íl \ S ^ 
Ontvangstdatum:
t» Tr\cMy\A t «S

Datum
6 maart 2018

Uw kenmerk
n.v.t.

Ons kenmerk 
1018014448

In behandeling bij 
M. Verschuren 
tel. 14 0162

Onderwerp
motie gang van zaken ontslag burgemeester

Geacht bestuur,

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27/28 februari 2018 heeft de gemeenteraad van 
Oosterhout de bijgevoegde motie behandeld en is raadsbreed aangenomen.
Deze motie hebben wij inmiddels aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
toegestuurd. Daarnaast zal neergenoemde motie aan alle gemeenteraden van Nederland worden 
gestuurd waarin zij worden opgeroepen zich bij deze oproep aan te sluiten.
De gemeenteraad verzoekt tevens deze motie bij u kenbaar te maken met het verzoek aan u, zich in 
te zetten om de beschreven doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken.

Met vriendelijke groet,
N eenteraad van Oosterhout,

E Kaarsemaker, griffier

Bijlage: motie gang van zaken ontslag burgemeester
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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 de dag.__,.....

Groen Brabant
Cees Noltee Alexandra Bęekers
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