
Van: Loonspuitbedrijf Kerkvliet B.V. [mailto:info@kerkvlietbodegraven.nl]  
Verzonden: donderdag 4 mei 2017 17:06 
Aan: 'Hilgersom, JAM' <ja.hilgersom@pzh.nl> 
Onderwerp: Herbenoemingsprocedure burgemeester C. van der Kamp 
 
Geachte Mevrouw, 
  
Naar aanleiding van bijgevoegde mail d.d. 28 maart 2017 en uw teleurstellende reactie op 11 april jl. 
wil ik het volgende nog kwijt. 
  
  1.      De gemeente heeft zoals verwacht de onderhandelingstafel na zegge en schrijven één 
onderhoud onverrichterzake  verlaten en zit op dit moment op ramkoers. 
            Let wel ze hebben me ongeveer een jaar aan het lijntje gehouden met hun zogenaamde 
mediation; 
 
  2.      De gemeente erkent (op hun briefpapier) dat de website geen onrechtmatigheden bevat, dus 
dat de burgemeester c.s. het niet zo nauw nemen met de integriteit, staat vast althans kan niet 
anders worden uitgelegd of geïnterpreteerd; 
 
 3.      De commissaris dient objectief, transparant en integer te handelen en is rechtstreeks 
verantwoordelijkheid schuldig aan de Minister, maar hij distantieert zich van de website en het 
onderliggende dossier. Hoe rijmt dit met punt 2; 
 
  4.      De commissaris hecht veel waarde aan de integriteit van het openbare bestuur, hoe rijmt dit 
met zijn handelswijze tot nu toe; 
 
  5.      De commissaris zegt het dossier te hebben laten bestuderen en stelt dat alles zo zorgvuldig 
mogelijk is gebeurd. De vraag moet zijn of het zorgvuldig is gebeurd. 

   Uit de reactie van de commissaris d.d. 4 maart jl. blijkt eenduidig  en aantoonbaar dat dit niet 
het geval is. 

 
   6.    Vast staat dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld richting ondergetekende bij 
planologische procedures, verder uitgewerkt door de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State; 

 
   7.    De commissaris is toch ook hoeder van de integriteit richting bestuurs-kwesties van lagere 
overheden, maar ook richting burgers. Waarom doet hij dit ? 
  
Dus mijn verzoek is om het dossier alsnog her te overwegen en in ieder geval het Kabinet van de 
Koning en de Minister te informeren over deze nieuwe en keiharde feiten.  
Verder streef ik naar een gezamenlijke oplossing maar vindt daarbij de overheid niet aan mijn zijde. 
Integendeel zelfs, de handelswijze van de overheid is en blijft klachtwaardig als het gaat over 
essentiële integriteitsvraagstukken.  
Een beetje minder integer bestaat toch niet, of is dit in de Provincie Zuid-Holland toch anders ? 
  
Ik verwacht  (uiterlijk voor 25 mei as.) van de commissaris van de Koning een krachtig en eenduidige 
weerlegging van bovengenoemde feiten anders kan ik niet anders dan een klacht indienen. 
  
Verder behoud ik mij alle rechten en weren voor. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 



Peter Kerkvliet 
 
 
Loonspuitbedrijf Kerkvliet B.V. 
Meije 35 
2411 PH  Bodegraven 
Tel:  0172-685403 
Fax:  0172-685723 

 


