
Werkhoven, 6 november 2020.  
 
Geachte heer Van Bennekom, 
 
Uw mailbericht van dinsdag jongstleden met de woorden "Tjonge, tjonge wat een grote 
woorden……… Daar reageer ik niet op” is zeer slecht gevallen bij de CDA fractie. We vinden het 
onprofessioneel en voelen ons door u met dit bericht volstrekt niet serieus genomen. We lichten dat 
hieronder toe. 
  
Het verzoek om een onderzoek naar bestuurders van onze gemeente is voor ons een zeer grote stap 
geweest. Dat doe je niet lichtvaardig. Wij schatten de ernst van de situatie zodanig in dat we naar 
onze mening niet anders konden. Naar onze mening hebben we daar zeer zorgvuldig mee gehandeld. 
Omdat mogelijk meer mensen betrokken zijn kan het een grote impact hebben. We realiseren ons 
dat. Dat is de reden dat we publiekelijk ons verzoek niet hebben toegelicht en dit in vertrouwen aan 
u en de gemeenteraadsleden hebben toegestuurd. 
  
We verwachten van u dat u zich als hoeder van de integriteit in onze gemeente strikt neutraal 
opstelt. Uw verzoek om een bijeenkomst van de fractievoorzitters, het Seniorenconvent, met het 
onderwerp van de klacht op de agenda, zonder nadere toelichting, was voor ons onacceptabel. We 
voelden dit op gespannen voet staan met de op u rustende verantwoordelijkheid om zelf, eventueel 
in overleg met adviseurs buiten de gemeente, hierover een besluit te nemen. We hebben 
geprobeerd in onze mail, waarop u met "tjonge, tjonge" reageerde dat nader toe te lichten, met naar 
onze mening serieuze argumenten en ook het serieuze signaal afgegeven dat we op geen enkele 
manier over het verzoek wilden spreken. Kortom, uw reactie om daarop niet te reageren vinden we 
onacceptabel. De mail die u dezelfde avond verstuurde :  “bericht aan de fractievoorzitters” met 
daarin uw overwegingen welk onderzoek gepast zou zijn en de opmerking dat u een deel van onze 
genoemde overwegingen betreurde vinden we ook onjuist vanwege hierboven vermelde redenen.  
Uw reactie in het artikel in de Telegraaf deze week kan daarnaast ook twijfel over uw neutraliteit 
oproepen. 
 
Wij verwachten van u het gezag van een integer bestuurder die opkomt voor het zuiver en correct 
verloop van het democratisch proces in Bunnik. Wij verwachten van u een objectief gemotiveerd 
besluit over een eventueel wel of niet uitvoeren van het onderzoek waarom wij gevraagd hebben. 
We accepteren geen twijfel over deze rol. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Leny Visser 
Fractievoorzitter CDA Bunnik 
  
 


