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Vries Oud-burgemeester Jan Rijp-

Door Annique Oosting
en Bas van Sluis
Vries Oud-burgemeester Jan Rijp-

stra van Tynaarlo ontkent dat er in

zijn tijd een angstcultuur was op

het gemeentehuis. Rijpstra rea-

geert met verbazing op de opmer-

king van zijn opvolger, de huidige

burgemeester Frank van Zuilen.

Die ontkende zaterdag in Dagblad
van het Noorden dat er momenteel

een angstcultuur is op het gemeen-

tehuis,maar dat die erwelwas toen

hij aantrad.

"Absoluut niet. Op geen enkele

wijze", zegt Rijpstra. "Het be-

vreemdt mij. Ik heb altijd uitste-

kend contact gehadmet raad, colle-

ge en ambtelijk apparaat." De vorige

burgemeester van Tynaarlo hoopt

dat de raad vragen stelt over de uit-

spraken van Van Zuilen in deze

krant, die voor publicatie geaccor-

deerd (ter controle op feitelijke on-

juistheden) zijn door de gemeente

Tynaarlo. "Ik vind dat de burge-

meester dit concreet moet maken.

Hij beweert nogal wat. Bovendien

heeft hij nooit contact met mij op-

genomen over dit onderwerp. Van,

hoe was dat in jouw tijd?"

Frank van Zuilen stuurde giste-

ren, naar aanleiding van artikelen

indezekrant eneenuitzendingvan

RTV Drenthe, een open brief. Hij

schrijft daarin afstand te nemen

van wat is geschreven. "Ik vind het

een onterechte aanval op ons per-

soneel en de organisatie."

In de media-uitingen wordt ge-

rept over een cultuur van intimida-

tie en angst op het gemeentehuis.

De VVD-burgemeester vindt de

berichtgeving van de afgelopen

maanden sowieso ’zeer eenzijdig’.

Topambtenaar Henk Heijerman

werd op 8 oktober geschorst door

Tynaarlowegens ’ernstig plichtver-

zuim’. Vorige week werd bekend

dat Heijerman en de gemeente een

overeenkomst hebben gesloten. De

57-jarige Heijerman krijgt eervol

ontslag en wordt tot zijn 63ste

doorbetaald. Hij krijgt 100.000 euro

ontslagvergoeding (op voorwaarde

dat Heijerman zijn mond houdt

over de overeenkomst) en een deel

van de levensloopregeling uitge-

keerd.

Gisteravond vergaderde de ge-

meenteraad over de affaire-Heijer-

man, wederom achter gesloten

deuren. Dit was voor de laatste

keer, want de raad is er klaar mee.

De raad haalde met overgrote

meerderheid de geheimhouding

van het dossier-Heijerman. Iets

waar Van Zuilen altijd op tegen

was. Maar hij gaat akkoord met de

wens van de raad. Al moeten B en

W nog wel even uitzoeken wat de

juridische consequenties van het

opheffen van de geheimhouding

zijn.

Voor raadslid René Kraaijenbrink

van Leefbaar Tynaarlo is daarmee

de kou nog niet uit de lucht. "Er

heeft iemand enorm geblunderd.

Dit kost de gemeente een half mil-

joen euro. Dit moet gevolgen heb-

ben voor degene die een te grote

broek heeft aangetrokken."¬ Jan Rijpstra


