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De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bij een op 18 september 2019 ter
behandeling van het BTNG-rapport i.v.m. integriteitsmeldingen;
OVERWEGENDE DAT:
o wethouder Jaeger een interview heeft gegeven aan Follow the Money waarvan hij wist
dat dat op 2 september 2019, dus voor de Raadsvergadering van 18 september 2019,
werd gepubliceerd op internet. Daarin zijn door de betrokken journalist ook vragen
gesteld m.b.t. het lopende (nog geheime) onderzoek van BING;
o de wethouder gezien het verloop en de timing van dat nog geheime onderzoek van
BING er beter aan had gedaan om op dat moment geen interview te geven en vragen
te beantwoorden;
o de burgemeester volgens een artikel van vanochtend in Follow the Money op 2
september 2019 ten aanzien van de hoofdredacteur heeft verklaard dat (citaat): “Hij
zich weinig zorgen maakte over de kwestie. Hij had het (toen nog geheime) BING
rapport gelezen en het viel allemaal wel mee”.
o het College met een persbericht kritisch commentaar heeft gegeven op het artikel van
Follow the Money van 2 september 2019, waarbij de burgemeester is opgetreden als
woordvoerder;
o de slotzin van het persbericht luidt: “Dat het voltallige College haar steun onverkort
uitspreekt voor wethouder Jaeger en met vertrouwen de resultaten van het
feitenonderzoek tegemoet ziet”;
o de Raad het hoogste orgaan is van de gemeente en dat de Raad over het politieke lot
van de wethouder beschikt.
VAN OORDEEL ZIJNDE DAT:
o het geven van dat interview door wethouder Jaeger, tijdens de geheimhouding van het
BING-rapport, als niet passend en ongewenst wordt beoordeeld;
o het door de burgemeester aan Follow the Money geven van zijn visie op het
2 september 2019 (toen nog geheime) BING rapport, als niet passend en ongewenst
wordt beoordeeld;
o het ondertekenen van het persbericht door de burgemeester als niet passend en
ongewenst wordt beoordeeld omdat de burgemeester in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de Raad had moeten begrijpen dat hij daarmee een voorschot nam op
het nog te voeren politieke debat;
o het communiceren door de burgemeester, als voorzitter van de Raad, met de Raad via
een persbericht, zeker m.b.t. dat zwaarwegende lopende geheime onderzoek, niet de
geëigende weg is.
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het College door het uitbrengen van het persbericht een zwaar politiek voorschot op de
nog komende besluitvorming in de Raad heeft genomen;
het College door deze uitingen, in het bijzonder door de uitspraak dat er sprake is van
“collegiaal vertrouwen”, zich gezamenlijk actief heeft gepositioneerd in de relatie met
de Raad, nog voor het verschijnen van de rapportage en de behandeling daarvan in de
Raad.
het College door dat nemen van een voorschot op de besluitvorming in de Raad
getuigt van onvoldoende respect t.o.v. de besluitvorming in de Raad t.a.v. dit dossier.

DRAAGT HET COLLEGE OP:
1. in voorkomende toekomstige gevallen, waarbij een onderwerp nog geheim of
vertrouwelijk is voor het College en de Raad, over dat onderwerp geen medewerking
meer te verlenen aan interviewverzoeken of aan het beantwoorden van vragen of het
geven van andere mededelingen aan de pers;
2. vanaf nu niet meer met de Raad over politiek zware onderwerpen te communiceren
d.m.v. persberichten en zich terughoudend op te stellen t.a.v. dit soort onderwerpen
zolang de Raad nog niet aan zet is;
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