
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Geacht College, 
 
 
Ik ontving uw brief van 11 december 2018, zonder kenmerk of documentnummer, in goede orde. 
 
U weigert in deze brief antwoord te geven op de vraag wat het College bedoelt met “een aantal zaken” 
in uw bijdrage in de discussie over de “vingerscanaffaire” in de commissievergadering van 29 
november 2018. Volledigheidshalve vindt u hieronder de letterlijke tekst van het College. 
 
In uw brief geeft u aan niet te willen rectificeren, maar u verwijst vervolgens naar een telefoongesprek 
waarin het al dan niet hebben van vertrouwen in mij als gesprekspartner in een verbeterproces is 
besproken. In mijn brief van 3 december 2018 gaf ik al aan dat daarin niet werd beweerd dat de 
“vertrouwensbreuk” werd veroorzaakt door het plaatsen van openbare stukken op mijn website. Door 
dit niet impliciet of expliciet tegen te spreken geeft u aan mijn visie te onderschrijven. Indien dit niet het 
geval is, verwacht ik van u een inhoudelijke en onderbouwde reactie. 
 
Door de weigering uwerzijds om een vraag te beantwoorden en de weigering om te rectificeren handelt 
u mijns inziens in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of begaat u mogelijk zelfs 
een onrechtmatige daad. U kunt als overheid en medewetgever niet zomaar de belangen van uw 
burgers schaden door ononderbouwde verdachtmakingen en wetsovertredingen. Ik neem dit hoog op, 
omdat ik van een gemeentebestuur een professionele houding verwacht, waarbij het op de persoon 
spelen ten allen tijden wordt vermeden.  
 
Kortom: Ik verwacht van u rectificatie richting de Gemeenteraad van onderstaande beweringen en een 
uitleg over wat er met “een aantal zaken” wordt bedoeld. Gezien het feit dat het College spreekt van 
een “simpele situatie” moet dat niet al te lastig zijn. 
 
Hierbij wil ik nog wel opmerken dat het wonderlijk is om van een College te lezen dat men de privacy 
hoog in het vaandel heeft staan, terwijl men juist betrapt is op het op jarenlang en grove wijze schenden 
van de privacy van haar bijstandsgerechtigden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A.B. Blokhuizen 
 
Wethouder Bal:  
“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.” 
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