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Bij agendapunt 5 “Ambtelijke organisatie”  (RV 29 januari 2015) 

 

Op grond van een artikel over angstcultuur binnen de gemeente Menterwolde, in het DvhN 

van 17 januari jl, reageert het college met een brief die er niet om liegt. De aanval lijkt ook 

hier weer de beste verdediging. Omdat ook mijn goede naam in het geding is, zal ik een aantal 

aantijgingen weerleggen. 

 

U stelt: “Handen af van onze mensen!” Een geweldige slogan. Laat dat nu ook altijd mijn 

uitgangspunt zijn geweest. 

 

Inderdaad was ik als één van de 4 wethouders aanwezig bij een bijeenkomst in de 

Borgerswoldhoeve in Veendam, op 8 februari 2011. 

Dhr. Batelaan en ik waren toen ruim 3 maanden wethouder. 

We spraken daar onder meer over de ambtelijke organisatie en hoe we verder zouden moeten 

als de gemeentesecretaris met pensioen zou gaan. (0fficieel mei 2012) 

We spraken over mogelijke verschuivingen in het management. Wie op welke plaats beter tot 

zijn of haar recht zou kunnen komen. Inderdaad spraken we over verschuivingen. Waarbij we 

ook verklaarden dat één en ander buitengewoon zorgvuldig zou moeten gebeuren. 

Niets mis mee, lijkt me, daarvoor ben je bestuurder. 

 

De burgemeester, verantwoordelijk voor de portefeuille personeelszaken, verklaarde zich 

bereid één en ander uit te werken, waarna hij het ter lezing aan ons zou voorleggen. 

Aldus geschiedde. Elk collegelid moest zittend aan zijn bureau het betreffende stuk lezen, 

elke pagina paraferen en vervolgens voor akkoord tekenen. 

Hij zou het betreffende stuk bij hem thuis in een la leggen.  

 

Waar ik vervolgens ook mee akkoord ben gegaan is het reorganisatieplan, waarbij het bureau 

JS Consultancy ons terzijde stond, dit alweer enige tijd later. 

 

Maar je moet geen appels met peren vergelijken. 

 

Als bestuurder akkoord gaan met de contouren en een organogram van de nieuwe organisatie 

is één ding.  

De uitvoering van een dergelijk plan is heel wat anders. 

En als gaandeweg duidelijk wordt dat de menselijke maat volstrekt ontbreekt en je uit het 

oogpunt van zorgvuldigheid meent dit binnen het college aan de orde te moeten stellen en er 

geen klankbodem voor blijkt te zijn, ben je schreeuwende in de woestijn. 

 

Het reorganisatieproces gaat onverdroten verder… 

Ambtenaren weten jou te vinden. Nemen je in vertrouwen, vertellen waar ze mee 

geconfronteerd worden. Barsten in tranen uit en drukken je op het hart hierover vooral niet 

met het driemanschap aan de top te praten. 

 

Moet je het vertrouwen dan schaden?  

 

Binnen het college werd mij herhaaldelijk gezegd dat ik mijn oor niet te luister mocht leggen, 

dat zou niet des bestuurders zijn. 

Ook mocht ik mijn schouder niet bieden, dat was zo mogelijk nog erger. 

Meneer Van Zuylen, u liegt als u beweert geen geluiden uit de organisatie te hebben 

ontvangen over intimidatie en machtsmisbruik. 
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En natuurlijk gaan de betreffende ambtenaren niet naar u of naar de huidige 

gemeentesecretaris. Ze zijn immers bang gemaakt! 

Op één van de eerste bijeenkomsten die de gemeentesecretaris had met het personeel van de 

buitendienst omtrent wijzigingen in de aanpak, werden vragen en opmerkingen gepareerd 

met: 

“Jullie mogen blij zijn dat je nog werk hebt.” 

en “Als het je niet aanstaat, daar is het gat van de deur.” 

 

En hoe kan u beweren dat u geen negatieve berichten heeft gehad omtrent het optreden van de 

gemeentesecretaris, omtrent zijn taalgebruik, omtrent zijn misplaatste grapjes, omtrent zijn 

intimiderend gedrag. 

 

Ik ben zo vrij de datum van de BW vergadering van 2 april 2013 onder uw aandacht te 

brengen. In de schorsing werd het toenmalige hoofd ruimte en beheer door de 

gemeentesecretaris geschoffeerd en op het matje geroepen. Mevr. De Winter en ik waren er 

getuige van en tot op het bot geraakt. Dit resulteerde erin dat we een dag later, op woensdag 3 

april 2013 om 12.00 uur een spoedoverleg met u hadden over het gedrag van Dhr. Van der 

Wal. 

Aansluitend zouden we een bestuurssessie hebben in Zeegse over ons eigen functioneren en 

wat we nog wilden klaren voor de raadsverkiezing van 2014. 

 

Ik wil daar nu niet verder op doorgaan, maar u ontlokt mij deze ontboezemingen omdat u 

beweert geen klachten te hebben gehad… 

Dus wel… 

 

Op de genoemde heisessie werden onze wensen geïnventariseerd. 

En wat was mijn grootste wens? Dat het ambtelijk personeel weer vertrouwen zou krijgen in 

haar bestuur en management. 

 

Dan beschrijft u mijn ontslag. Nogmaals, voor de goede orde:  

Vrijwillig ontslag op grond van art.43 van de gemeentewet en niet volgens art. 49 van de 

gemeentewet. Ook hier kon u het niet laten uw invloed aan te wenden en de raad op het 

verkeerde been te zetten. 

In uw brief van 27 januari jl. schrijft u en ik citeer: 

 

“Toen aan het wethouderschap van mevr. Siersema vanwege het Heemtuindossier een einde 

kwam (dat heeft zij zelf ook op de dag voorafgaand aan haar aftreden, in het DvhN, zo 

benoemd) heeft zij van de ene op de andere dag, een wel heel bijzondere draai gegeven aan de 

feiten: Ineens zou het de situatie in de organisatie zijn die haar had bewogen tot aftreden.” 

 

Hierover het volgende: 

In de eerste plaats heb ik tot op de dag van mijn ontslag de pers niet te woord gestaan. Of het 

moet zijn in de trant dat er op 27 juni om 17.00 uur een persbericht de deur zou uitgaan. 

Volgens mij moet ook u wel weten dat de pers graag vooruit loopt op de feiten en bij het 

ontbreken van informatie zelf tot aannames komt. 

 

In de tweede plaats is het geheel aan een vrijwillig aftredende wethouder om haar eigen 

motieven te benoemen. In het kader van vrijheid van meningsuiting past hier al helemaal geen 
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censuur, laat staan de manipulatie van uw kant om ontslag te verlenen op grond van art. 49 

ipv 43. 

 

In de door u aangehaalde ontslagbrief schreef ik het volgende aan de raad: 

 

De procedure Heemtuin is de bekende druppel die het glas doet overlopen. 

 

Waar ik nachten van wakker lig, is het huidige personeelsbeleid binnen de gemeente. In plaats 

van “human resource”, wat college en OR wilden, wordt er, sinds ongeveer een jaar, een top-

down regime toegepast. 

Niet alleen naar het personeel, maar zelfs naar leden van het college. 

Het ambtenarencorps van onze gemeente was ons visitekaartje. 

Hardwerkende ambtenaren die met kennis van zaken uw wensen en die van het college vorm 

gaven. Altijd bereid om over te werken, om net even meer te doen. Collegialiteit was een 

hoog goed, evenals solidariteit. Trots op hun werk, op de gemeente, en dat droegen ze ook 

overal uit. Daarbij ontbraken humor en de nodige grappen niet.  

Ach, u weet allen wat ik bedoel… 

 

Overal wordt gereorganiseerd, dat is het punt niet. Maar de wijze waarop in onze huidige 

organisatie met personeel wordt geschoven, is uiterst pijnlijk en verdrietig. 

Mensen worden ziek, lopen geknakt rond, lachen niet meer. Doen het werk dat moet, maar 

vertrekken klokslags… U zegt het maar. 

Zorgvuldig omgaan met personeel, dat was eens. 

En dan te bedenken dat we het juist in deze moeilijke tijden samen moeten doen. 

Zonder de ambtenaren kan ik als wethouder niet werken. Voor mij is teamwork van belang. 

Samen de schouders eronder. 

Maar ook dat mag niet meer. 

Het is mijn grootste wens dat het tij zal keren, dat er weer met plezier gewerkt zal worden op 

en rond het gemeentehuis. Want dit geldt natuurlijk ook voor de mensen van de buitendienst. 

 

Ik kan en wil mij niet langer vereenzelvigen met een bestuur dat in feite verantwoordelijk is, 

maar alles laat gebeuren onder het toverwoord “bedrijfsvoering”.  

Ik spring in de bres voor onze ambtenaren. Helaas moet het kennelijk op deze manier.” 

 

Tot zover het citaat uit mijn ontslagbrief. 

 

 

De burgemeester heeft het over verantwoordelijkheid nemen als raadslid, door onverwijld 

naar hem toe te gaan met de geuite klachten over angst en intimidatie. 

 

Het lijkt wel een cirkelredenatie. Als de ambtenaren vertrouwen zouden hebben, stapten ze 

zelf wel naar de portefeuillehouder of naar de gemeentesecretaris. Vrij recentelijk durfde een 

ambtenaar haar mond open te doen op een personeelsbijeenkomst. Vervolgens weigerde Van 

der Wal haar een hand te geven… 

Echt uitnodigend om vooral je mond open te doen. 

 

En dan de huidige OR. Met alle respect voor de leden van de OR, maar a) ze zijn niet 

verkozen, maar aangezocht en b) ze zijn nog niet competent en dus als was in de handen van 

de “bestuurder”. Ook wordt er gesproken over bijscholingen van de leden van deze OR.  
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In Hotel Faber en door de echtgenote van de heer Van der Wal. Zij heeft een eigen 

adviesbureautje. 

Eerlijk gezegd hoop ik van harte dat dit laatste niet het geval blijkt te zijn, want dan zou er 

sprake zijn van een ongewenste verstrengeling. U ziet het voorzitter, dit gerucht deel ik graag 

met u in de hoop dat u het ontzenuwt. 

 

En wat de brief van de (beoogde) MT leden betreft. 

 

a) Wat wordt bedoeld met “beoogde”. 

Kennelijk zijn ze het nu nog niet! 

b) Wie van deze 5 personen is daadwerkelijk in dienst van onze gemeente? 

c) Opvallend is ook hier weer, dat het allemaal mensen zijn die door dhr. Van der Wal 

recentelijk zijn binnen gehaald. 

d) Hoe objectief kunnen ze zijn? 

 

Als fractie hebben wij ook geen enkel vertrouwen in deze gelegenheidsformatie, in dit MT. 

Ze verdienen allen een goede boterham. En wiens brood men eet diens woord men spreekt. 

Oftewel: wie betaalt, bepaalt. 

 

Onze fractie vindt het ongehoord dat een ambtenaar die momenteel als ziek te boek staat, in 

uw brief wordt afgeschilderd als de kwade genius en dat u, terwijl u nog met elkaar in gesprek 

bent, al aangeeft, hem te zullen ontslaan. 

Hoe onzorgvuldig. En wat moet u toch aan het eind van uw Latijn zijn dat u zich bedient van 

deze methoden. 

 

Daarbij rijst  de vraag hoe het mogelijk is dat u deze zelfde ambtenaar in januari 2014 nog een 

forse bonus gaf wegens het feit dat hij zijn werk zo goed deed, hem vervolgens een paar 

maanden later promoveert naar een hogere schaal en in september kennelijk tot heel andere 

inzichten bent gekomen. 

Voor ons onbegrijpelijk.  

 

Ook vinden wij het vreemd dat u deze ambtenaar kwalijk neemt dat hij lid is geworden van 

een politieke partij. 

Sinds wanneer zouden ambtenaren van de gemeente Menterwolde politiek niet actief mogen 

zijn? Of het gewenst is, is een ander verhaal. Maar het is wel een grondrecht. 

 

Net zoals ambtenaren vrij zijn in hun vrije tijd om te gaan met wie ze willen; 

te telefoneren met wie ze willen; 

te mailen met wie ze willen; 

op sociale media te opereren zoals ze willen. 

 

In de gemeente Menterwolde is het de ambtenaren verboden contact te zoeken met de 

voormalig gemeentesecretaris, dhr.Nieland, met de zojuist genoemde ambtenaar, dhr.Kaynak, 

met een voormalig wethouder Markus Ploeger en met mijn eigen persoon, Matty Siersema. 

Ambtenaren komen op bezoek als het donker is. Vragen mij of ik mobiel bel, want dan liever 

nu niet…Geven mij hun privé emailadres, want je weet maar nooit…. 

 

Men heeft de voormalig gemeentesecretaris Dhr.Nieland verboden ongevraagd op het 

gemeentehuis te komen. Momenteel ligt er ook zo’n verbod richting dhr.Kaynak. 
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Waar bent u bang voor? 

 

En hoe is het mogelijk dat het voltallige college zich heeft gecommitteerd aan uw zwakke 

brief vol aantijgingen. 

 

Het is de hoogste tijd voor een raadsenquete. In de openbaarheid en onder ede, dan wel 

gelofte.  

 

Het is zoals de hoofdredacteur van RTV Noord in zijn column schrijft: 

“Vanavond is eerst de gemeenteraad aan het woord. 

De enige instantie die een echt onafhankelijk onderzoek kan doen. En anders is er altijd nog 

de journalistiek. 

Eén ding is zeker, er is rook.” 

 

Inmiddels hebben zich spontaan al een aantal oud bestuurders en andere betrokkenen gemeld 

die dolgraag voor een onafhankelijk gremium hun verhaal willen vertellen. 

 

Tot slot: op dit moment zijn er 9 medewerkers ziek. Op een bestand van zo’n 60 personen is 

dat 15%. 

 

Nogmaals, ik zette me als wethouder in voor onze ambtenaren, heb er zelfs ontslag voor 

genomen en niemand zal mij kunnen verbieden me als raadslid in te blijven zetten, zowel 

voor onze burgers als voor onze ambtenaren. 

 

Inderdaad: “Handen af van onze ambtenaren!” 

 

 

Matty Siersema 

fractie voorzitter Kritisch Menterwolde. 


