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Geachte voorzitter en raadsleden en toehoorders, 

“Alle Ambtenaren moeten Zweren maar ook Gescreend worden” 

De meeste mensen kennen mij wel als bloemist Ronald Lombaard en bewoner van de 
omstreden Planetenlaan te Wieringerwerf.  

Ik heb uit de krant vernomen dat ambtenaren van Hollands Kroon niet beëdigd zouden zijn. 
Men mag er vanuit gaan dat de eed afleggen een plicht van de overheid is, daar vastgesteld 
moet worden of ambtenaren integer zijn, zonder enige persoonlijke voorkeur, verzoeken of 
beslissingen zullen nemen en met respect de inwoners van de gemeente zullen behandelen.  

Terecht heeft Dhr. Vriend gesteld dat “zweren” door de ambtenaren wel spoedig moet 
gebeuren. Zeer wijs heeft de raad deze motie aangenomen. 
  
Maar als ik moet lezen dat burgemeester Nawijn vanaf 2012 tot heden er bewust voor heeft 
gekozen om zijn ambtenaren niet te beëdigen, begrijp ik dit niet. Het is maar een 
symbolische betekenis volgens de burgemeester, waarschijnlijk er vanuit gaande dat 
iedereen integer is. Dat blijkt een naïeve gedachte te zijn. Naar nu blijkt kunnen 
medewerkers met enige willekeur handelen waarbij inwoners de dupe worden.  

Nu heeft VNG een handreiking ontwikkelt die bedoeld is om de kwaliteit van de 
integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren. Van Dale definieert 
integriteit als de 'onkreukbaarheid en onschendbaarheid van een staat of een persoon'. 
Het is dus zeker zinvol en vooral hier bij Hollands Kroon om alle ambtenaren de eed te laten 
afleggen en hun integriteit te toetsen om vermenging van de onder en de bovenwereld te 
bemoeilijken en te bestraffen. 
 
Een ambtenaar moet van onbesproken gedrag zijn, geen strafblad hebben en iedere schijn 
van partijdigheid en oneerlijkheid vermijden. Door onze ervaring twijfelen wij hier aan. 
Maar wat, als er door Hollands Kroon openlijk bedrog wordt gepleegd bij de rechtbank, als 
Hollands Kroon zich dus crimineel gedraagt. Dan moet het toch duidelijk zijn waarom het 
belangrijk is om de integriteit te toetsen. 
 
Het is belangrijk dat de overheid haar taken op een goede manier uitvoert, volgens de 
vastgestelde regels, handhaaft en zonder dat de persoonlijke belangen van ambtenaren 
of één enkele burger een rol mag spelen. Dat is toch simpel, of niet soms!  
 
Het trieste van dit alles is, dat de burgers en ondernemers van Hollands Kroon dagelijks 
ervaren dat door de “zelfstandig werkende teams ”, voorkeursposities blijken te zijn 
ontstaan en burgers en ondernemers worden gedwongen de genomen beslissingen aan de 
rechter voor te leggen. Dit blijkt helaas de nieuwe manier van besturen van de gemeente 
Hollands Kroon te zijn wat de burgers en ondernemers niet meer pikken.  
Het is dus van het grootste belang, ik herhaal nogmaals dat ambtenaren van Hollands Kroon 
niet alleen een eed afleggen maar ook gescreend moeten worden. Je ontkomt er helaas 
niet aan. 
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Immers bij integriteit gaat het vooral om eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid en 
onkreukbaarheid en het hanteren van algemeen aanvaarde normen en waarden.  
Naar mijn mening zijn deze kenmerken ver te zoeken in de gemeente Hollands Kroon.  
 
Een statement van onze burgemeester is “voor wie het vertrouwen misbruikt, eindigt het 
dienstverband”. Maar de vraag is, wie constateert het misbruik en wie neemt werkelijk de 
verantwoording voor eventueel ontslag. Dat mag je bij Hollands Kroon zelf beslissen of je 
gaat verder waar je gebleven bent met je praktijken.  
 
Ik vraag u dan ook als gemeenteraad op te komen voor al uw inwoners door een vuist te 
maken en een einde te maken aan deze wanorde, voordat er nog meer gemeenschapsgeld 
verkwanseld wordt. Naar mijn mening dient deze gemeenteraad zich te schamen omdat u 
dit alles al jaren toestaat ten koste van onschuldige inwoners/ hardwerkende 
ondernemers. En dit zijn uw kiezers waarvoor u hier zit, vergeet dat niet! Dat dit niet langer 
kan doorgaan moet duidelijk zijn. Alleen daarom moet de integriteit toets een eerste 
prioriteit worden in deze gemeente. En wie niet deugt, de laan uit zoals Burgemeester 
Nawijn dit stelt, echter hier geldt het splinter balk verhaal.  

 

Omdat ik van mening ben dat Hollands Kroon op dit moment niet bestuurd wordt met de 
nodige openheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid waarmee een gemeente bestuurd zou 
moeten worden vraag ik u als gemeenteraad om ervoor te zorgen dat deze gemeente weer 
gaat functioneren zoals het een goed bestuurder betaamt, waarbij geen voorkeursposities 
worden gehanteerd, gehandhaafd word overeenkomstig wet en regelgeving, en besluiten 
worden genomen met respect voor de Algemene Beginselen van Behoorlijk bestuur. 
Eerlijkheid en gerechtigheid is iets wat deze gemeente blijkbaar niet toe wil staan.  

 

Ik wil u bedanken voor uw aandacht en ondanks dit betoog prettige feestdagen toe wensen. 
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