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Vandaag is een artikel verschenen over wethouder Wimar Jaeger op het online platform voor
onderzoeksjournalistiek Follow The Money. Het artikel schetst een eenzijdig beeld van het
functioneren van de wethouder. Het getuigt niet van zorgvuldige onderzoeksjournalistiek om
niet de uitkomsten van het lopende feitenonderzoek af te wachten. Dit heeft tot gevolg dat er
feitelijke onjuistheden in dit artikel staan. Wethouder Jaeger is aan geheimhouding gehouden
en kon hierop geen weerwoord geven.
Eind april heeft het presidium het onderzoeksbureau BING opdracht gegeven voor een onafhankelijk
feitenonderzoek naar aanleiding van integriteitsmeldingen aan het adres van wethouder Jaeger. Naar
aanleiding van de berichtgeving hierover heeft Follow The Money wethouder Jaeger benaderd voor
een interview. De journaliste gaf daarbij aan niet op de resultaten te willen wachten, maar op
2 september een profiel van de wethouder te publiceren. Het presidium komt dinsdag 3 september bij
elkaar om de resultaten van het onderzoek te bespreken.
Wethouder Jaeger heeft - voor zover het protocol Integriteitsmeldingen dit toeliet - gereageerd op de
vragen. Een volledig weerwoord kon vanwege geheimhouding derhalve niet worden gegeven. Dit
geldt ook voor vragen over Scenecs. De journaliste beschikte echter wel over het door de
gemeenteraad als geheim geclassificeerde onderzoeksrapport over het filmfestival. Indien blijkt dat
Scenecs het geheime rapport openbaar heeft gemaakt, vervalt voor het college de reden voor
geheimhouding. In dat geval is het college voornemens de gemeenteraad te vragen het
onderzoeksrapport openbaar te maken.
Het college betreurt het dat de journaliste voortijdig heeft gepubliceerd, geen volledig beeld van de
situatie heeft geschetst en daarmee mogelijk onnodige schade aanricht bij een collegelid. Het college
betreurt het ten zeerste dat, ondanks herhaald verzoek, een ambtenaar bij naam wordt genoemd. De
ambtenaar werkt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het college verantwoordt zich tegenover de
gemeenteraad met betrekking tot de feitelijke onjuistheden in het artikel.
Tenslotte. Het voltallige college van B en W spreekt onverkort haar steun uit voor wethouder Jaeger
en ziet met vertrouwen de resultaten van het feitenonderzoek tegemoet.
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