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Gemeente maakt stukken in zaak Heijerman openbaar 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo hebben donderdag-
morgen 20 juni de belangrijkste stukken openbaar gemaakt in wat bekend is 
geworden als ‘de zaak Heijerman’. Een arbeidsconflict tussen een financieel 
ambtenaar van de gemeente Tynaarlo en de gemeente als werkgever.  

Raad wenste openbaarmaking 
De openbaarmaking gebeurt op aandrang van de raad van de gemeente Ty-
naarlo, die daarover op 21 mei een motie heeft aangenomen. Burgemeester en 
wethouders van Tynaarlo en de betreffende ambtenaar hebben een regeling 
getroffen rond zijn vertrek. Deze regeling maakt onderdeel uit van de nu open-
bare stukken, evenals een aantal rapporten, waaronder het integriteitsonder-
zoek van het Bureau Bing, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, naar de 
heer Heijerman. 

Personeelsbeleid aangescherpt 
De gebeurtenissen rond deze zaak en een aantal constateringen vanuit het 
bureau Bing, waren  voor burgemeester en wethouders van Tynaarlo inmiddels 
aanleiding om een aantal procedures op het gebied van personeelsbeleid en 
dossiervorming, nadrukkelijk aan te scherpen. 

Stukken op de website van de gemeente 
Alle openbaar gemaakte stukken zijn te lezen via de website van de gemeente 
Tynaarlo, www.tynaarlo.nl . Daar staat ook de letterlijke tekst van de verklaring 
van burgemeester F.A. van Zuilen, namens burgemeester en wethouders van 
Tynaarlo. 

 
Vries, 20 juni 2013 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
 
Vragen? Bel team communicatie, Berend Kupers, 0592-266.616 
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https://webmail.tynaarlo.nl/owa/redir.aspx?C=sUw2sgq13ESxirCYih26ZAARrp54QNAIOiMqo4Ud1yrkVJSJpr9Nck6CP55r0X9UEz23YOm8PJU.&URL=http%3a%2f%2fwww.tynaarlo.nl
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Tekst burgemeester Frank van Zuilen  
uitgesproken op persconferentie 20 juni 2013  
 
 
Dames en heren, nogmaals welkom. Dit is voor ons een bijzondere dag, want 
we kunnen eindelijk vertrouwelijke informatie met u delen die we tot gisteren 
geheim moesten houden. Zoals u weet heeft de gemeenteraad op 26 februari 
jongstleden een motie aangenomen, waarin ze aangeven dat ze het dossier 
wilden inzien van de heer Heijerman. Op 26 maart jongstleden heeft de ge-
meenteraad nog eens bevestigd dat dit dossier geheim moest blijven. Maar op 
21 mei jongstleden besloot de raad om die geheimhouding alsnog op te heffen. 
Daar hebben we als college van B&W op 5 juni jongstleden, na verwerking van 
de zienswijzen, een positief besluit over genomen. Zoals u ongetwijfeld weet 
konden daar de personen, die in de dossierstukken met naam en toenaam ge-
noemd worden, bezwaar tegen maken.   
 
Dossier 
Op verzoek van betrokkenen zijn de stukken geanonimiseerd en het verzoek 
van de heer Heijerman om twee stukken geheim te houden is door het college 
van B&W afgewezen. Het betreft het besluit van het college van B&W over het 
voorgenomen ontslag van de heer Heijerman en de samenvatting van het dos-
sier door de gemeentesecretaris. Maar ook die verslagen treft u dus bij de 
stukken aan, want het college van B&W vindt het openbaar belang in dit geval 
belangrijker dan de privacy van betrokkene. 
 
Ik zei het al, dit is een bijzondere dag, want u kunt nu alle feiten en argumenten 
lezen die ten grondslag liggen aan de schorsing, het voornemen tot ontslag en 
tevens krijgt u de stukken over de ontslagregeling die we uiteindelijk met de 
heer Heijerman hebben getroffen. Ik ben blij dat ik hier over ‘we’ kan spreken, 
omdat het college van B&W hier unaniem in was en is. 
 
Procedure 
Nadat de feiten helder waren was één ding duidelijk: een verdere samenwer-
king met de heer Heijerman in gemeentelijke dienst was geen optie. Om dat 
dienstverband te beëindigen waren er voor het college van  B&W twee moge-
lijkheden.  

1. Het volgen van een lange juridische procedure, die hoge kosten met  zich          
    mee zou brengen. 
2. Kijken of we samen met de heer Heijerman via de minnelijke weg eruit        
    konden komen. 
 
Kosten 
Er is uiteindelijk samen met de heer Heijerman gekozen voor de ‘minnelijke 
weg’. En als u mij dan vraagt, wat kost dat de gemeente Tynaarlo dan? Dat 
kost de gemeente aan de heer Heijerman maximaal € 440.000 en minimaal € 
140.000,-. De uitwerking van deze bedragen treft u aan bij de stukken.  
 
Uit onder andere het Aegis rapport, het BING rapport, de samenvatting van de 
gemeentesecretaris en het voorgenomen ontslagbesluit valt op te maken dat 
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de heer Heijerman verwijtbaar gedrag kan worden aangerekend. Anderzijds is het BING-rapport 
ook duidelijk over de rol van de gemeente, waar tekortkomingen zijn gesignaleerd zoals bijvoor-
beeld bij de dossiervorming in deze kwestie. Daar hebben we gelukkig direct maatregelen op 
kunnen nemen, zodat dit niet weer kan voorkomen. 
 
Toekomst 
Wat gaat er nu verder gebeuren? Zoals ik al zei hebben we intern een monitoringssysteem ont-
wikkeld en toegepast, waarbij voor alle medewerkers duidelijk is welke gesprekken gevoerd 
worden over hun functioneren, dat die gesprekken worden vastgelegd en dat ze ook in het dos-
sier terecht komen. 
 
En als u mij nu vraagt: verbindt u hier persoonlijke consequenties aan? Dit dossier kent geen 
winnaars. Dat hebben we al eerder geconstateerd. Iedere betrokkene moet zijn rol hierin onder-
kennen. Ik dus ook. Ik moet en zal hier lering uit trekken en dit met me meenemen. Met de ge-
meenteraad zal op korte termijn de discussie en gedachtewisseling plaatsvinden hoe we hier 
gezamenlijk mee vooruit kunnen. 
 
Ik hoop dat we dit hoofdstuk op een goede wijze kunnen afsluiten en dat we ons samen – de 
organisatie, college van B&W en gemeenteraad – kunnen focussen op belangrijke zaken als 
bezuinigingen, centrumplannen in onze grotere kernen en nieuwe Rijkstaken die op het bordje 
van de gemeente komen te liggen. 
 
 
 
 
F.A. van Zuilen 






















































































































