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Spijkenisse, 3 december 2018
Geacht College,
Tijdens de Commissievergadering van 29 november 2018 werd ik zeer onaangenaam verrast door
uitlatingen van uw College over mij persoonlijk, waardoor het vertrouwen in mij was verdwenen. Het
gaat hier over het nakomen van de afspraak dat ik zou meepraten in het verbeteringsproces bij VoornePutten Werkt.
Het College, bij monde van Wethouder Bal verwoordde het als volgt:
“Ja dat is eigenlijke een simpele situatie. We hadden met elkaar de afspraak om het gesprek aan te
gaan hoe we met elkaar de organisatie beter konden maken, alleen bleek tijdens het 2e
kennismakingsgesprek dat bij Voorne-Putten Werkt gevoerd werd dat er op de website een aantal
zaken stonden waarin ook gegevens van onze medewerkers werden gedeeld. En juist in het kader van
hoe gaan we om met persoonsinformatie om die reden besloten de samenwerking, nou ja de basis van
het vertrouwen daarin weg was om verder samen te werken. Eigenlijk is dat de motivatie waarom wij
daar mee hebben gezegd dat het beter is daarmee niet mee verder te gaan.”
Omdat deze verklaring van het College absoluut niet strookt met de werkelijkheid, althans niet met de
reden die de directeur Bewonerszaken en de directeur Voorne-Putten Werkt namens het College
aanvoerden, voel ik mij verplicht te reageren op deze uitleg aan de volksvertegenwoordigers.
In een eerdere brief aan het College gaf ik al aan dat ik het zeer verwarrend vind dat een College
vanwege de privacy van één enkele ambtenaar de aandrager van misstanden en wetsovertredingen bij
VPW, in het openbaar en zonder waarschuwing vooraf, met de vinger wijst. Deze ambtenaar
ondertekende namens het College van B&W waardoor het dus openbare informatie is. Het is juist de
Gemeente die zelf op grote schaal de privacy heeft geschonden van afhankelijke
uitkeringsgerechtigden. Ook is de Gemeente (Spijkenisse) strafrechtelijk veroordeeld wegen grove
schending van de privacy van het eigen personeel en vrijwilligers. Overigens schendt de Gemeente,
naar mijn mening, nog steeds ernstig de privacy van haar bijstandsgerechtigden. Ik gaf daarvan een
voorbeeld in de Commissievergadering.
In geen van de 2 gesprekken is naar voren gekomen dat er op de website documenten stonden die
wettelijk niet door de beugel konden. Wel kwam ter sprake dat de gesprekspartners namens uw
College het heel erg lastig vonden om een actievoerder te incorporeren in het verbeterproces.
Opmerkelijk, want u kwam zelf met het voorstel. Gelukkig was er bij de 1e bijeenkomst een waarnemer,
die mijn herinnering en aantekeningen bevestigt. Uiteindelijk bleek dat ook het breekpunt te zijn van de
Gemeente. Pas in een telefoongesprek met de directeur van Voorne-Putten Werkt op 15 november
2018 vertelde hij dat hij het “niet prettig vond” dat een naam van een ambtenaar te lezen was op mijn
website. Ik heb toegezegd onmiddellijk de naam te wissen, hetgeen geschiedde. Ik vind dat onverplicht,
omdat het gaat om de ondertekenaar namens het College van B&W. Stukken, ondertekend door (of
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namens) het College zijn per definitie openbaar. In dit geval zeker, omdat de geadresseerde ermee
akkoord ging. Dus de openbaarmaking van openbare stukken kon geen punt zijn om het vertrouwen op
te zeggen. Detail hierbij is dat bij het aangaan van het eerste gesprek er helemaal geen stukken
stonden op mijn website. Die was nog grotendeels under construction.
Dat niet verder gaan met gesprekken kwam door uw eigen onzekerheid en had dus niets te maken met
vertrouwen. Dit ondanks het feit dat ik mijzelf professioneel genoeg acht om zaken te scheiden. Ik
verwoordde dat meermaals door te stellen dat we een periode hebben van vóór de wetsovertredingen
door de Gemeente en een periode erná. Het verbeteringstraject gaat over de periode na de
wetsovertredingen. Ik ging uit van diezelfde professionaliteit bij uw organisatie, vandaar dat ik zonder
aarzeling toezegde loyaal mee te werken aan verbeteringen. Dit in het belang van de mensen die zo
ontzettend afhankelijk zijn van de Gemeente.
Wat ik ook zorgelijk vind is dat u uw Gemeenteraad niet heeft geïnformeerd over uw handelen, zoveel
bleek uit de discussie in de Commissievergadering van 29 november 2018. In uw schriftelijke
beantwoording van vragen schreef u dat ik zou gaan meepraten. Bij de verschijning van deze
beantwoording was al heel duidelijk dat dat uiteindelijk niet ging gebeuren. U heeft verzaakt dat, in het
kader van de actieve informatieplicht, te melden aan uw Gemeenteraad.
Ik verwacht van het College van B&W een rectificatie richting de volksvertegenwoordigers en ook uitleg
over wat wordt bedoeld met “een aantal zaken”. U kunt dat niet zo openlaten. Door het open te laten
schaadt u mijn belangen op een niet aanvaardbare wijze.
Vriendelijke groet,

A.B. Blokhuizen
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