Ontslagen Somerense wethouder wil nu burgemeester en
wethouders door de rechter laten verhoren.
SOMEREN-EIND - De ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters uit Someren-Eind
zet zijn juridische strijd voort. Hij wil nu burgemeester Dilia Blok, wethouders Theo
Maas en Louis Swinkels en voormalig gemeentesecretaris Theo van Leeuwen door de
rechter laten verhoren.
Drie weken geleden riep Schoolmeesters nog drie ambtenaren en een onderzoeker van het
bureau Necker van Naem op als getuigen. Zij werden allemaal door de rechter bevraagd
over het integriteitsrapport wat eerder leidde tot de val van Schoolmeesters.
Bevoordeling bij bouwproject
Het rapport kwam er omdat de toenmalig wethouder zijn zoon en een bouwbedrijf
bevoordeeld zou hebben bij nieuwbouwproject Groote Hoeven in Someren. Drie ambtenaren
verklaarden weinig van hun inbreng terug te zien in het rapport. Ze stonden bovendien
achter de werkwijze van Schoolmeesters. De onderzoekster bleef daarentegen achter de
inhoud van het rapport staan.
ie 7 gespreksverslagen kunnen onmogelijk geleid hebben tot de uiterst vergaande getrokken
conclusies en mijn zeer onterechte ontslag
(Guido Schoolmeesters, Voormalig wethouder Someren)
In totaal werden elf mensen geïnterviewd door Necker van Naem. Schoolmeesters zegt de
inhoud van zeven van die interviews inmiddels te kennen. Naast de openbare getuigenissen
gaat het om verklaringen van twee notarissen en het bouwbedrijf uit Gemert dat hij
bevoordeeld zou hebben. ,,Die 7 gespreksverslagen kunnen onmogelijk geleid hebben tot de
uiterst vergaande getrokken conclusies en mijn zeer onterechte ontslag.”
Gesprekken met college ontbreken nog
Nu ontbreekt alleen nog de informatie uit de gesprekken die het onafhankelijk
onderzoeksbureau voerde met Blok, Maas, Swinkels en Van Leeuwen. Voor de ontslagen
bestuurder sein om dit viertal naar de rechtbank te roepen.
Uiteraard roept dit bij mij hele grote vraagtekens op! Hebben ze echt iets te verbergen?
(Guido Schoolmeesters, Voormalig wethouder Someren)
“” Uiteraard roept dit bij mij hele grote vraagtekens op! Hebben ze echt iets te verbergen?”,
vraagt hij zich af. ,,Dit in acht nemende heb ik besloten om het getuigenverhoor door te
zetten en nog 4 getuigen te gaan horen. Dit om mijn recht te kunnen halen.”
Verslag niet openbaren
Tijdens een emotionele gemeenteraadsvergadering vorige week zeiden Swinkels en Maas al
de inhoud van hun verslag niet te openbaren. Ze vrezen voor precedentwerking dat
ambtenaren in de toekomst niet meer vrij zullen verklaren als het om integriteitskwesties
gaat. Interviews kunnen immers alsnog geopenbaard worden.
Transparant ben je pas als anderen dat vinden
Schoolmeesters blijft daar echter voor strijden. ,,Nog verbazingwekkender is de weigering
van de burgemeester en de wethouders om hun interviewverslag ook openbaar te maken.
En maar blijven uitspreken dat ze zo open en transparant zijn en daar zelfs filmpjes over
naar buiten brengen. Open en transparant ben je overigens pas als anderen dat vinden.”

Kwestie Schoolmeesters, wat ging eraan vooraf?
-

Op 9 februari ontslaat heel ongebruikelijk de gemeenteraad van Someren wethouder
Guido Schoolmeesters omdat hij zijn zoon bevoordeeld zou hebben bij een
huistoewijzing. Burgemeester Dilia Blok zegt dat met het onderzoek geruchten
ontzenuwd kunnen worden. Schoolmeesters heeft hoe dan ook de schijn tegen.

-

De weggestuurde bestuurder is vast van plan terug te vechten. De eerste stemmen
gaan op over openbaarmaking van alle stukken. Maar die blijven oorlopig grotendeels
geheim. Een bouwbedrijf dat er in Groote Hoeven bekaaid afkomt, klaagt dat de
gemeente met twee maten meet.

-

Een direct betrokken bouwbedrijf trekt het rapport in twijfel. Het bekritiseerde
onderzoeksbureau zet de opmerkelijke stap om in een open brief op alle twijfels te
reageren. Ondertussen schakelt Someren een ervaren gemeentesecretaris in.
De coalitie spat alsnog uiteen.

-

Schoolmeesters eist dat hij vier getuigen onder ede in de rechtbank mag laten
horen. Het onderzoeksbureau wil daar in geen geval aan mee werken, het
college van B en W ook niet dus stapt de ex-wethouder naar de rechter en haalt daar
zijn gelijk: ambtenaren mogen over hun getuigenis gehoord worden.

-

Twee ambtenaren verklaren onder ede dat ze onder druk gezet zijn door
burgemeester Blok. Tevens zijn antwoorden die ze gaven op raadsvragen aangepast.
Een dag later zegt ook een derde ambtenaar dat antwoorden zijn veranderd. Een
onderzoeker van Necker van Naem staat daarentegen nog volledig achter het
onderzoek.

-

Politieke partijen in Someren zijn intussen verdeeld over de vraag of Blok een
politieke doodzonde heeft begaan of niet. Ze eisen opheldering van het
gemeentebestuur.

-

Schoolmeesters waagt intussen via de stembus opnieuw een poging om in de raad
terug te komen.

-

De gemeenteraad stelt in totaal 52 vragen naar aanleiding van de openbare
getuigenverhoren in de rechtbank. Het leidt tot een emotionele
raadsvergadering waarin burgemeester Blok een meerderheid in de politiek overtuigt.

