
 

 

BESLISSING OP BEZWAAR OVER ONTHEFFING UIT AMBT VOORMALIG 

WAARNEMEND BURGEMEESTER SCHERPENZEEL 

 

Besluit 

Op 8 oktober 2021 heeft de commissaris van de Koning van Gelderland besloten 

de toenmalig waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, de heer Eppie Klein, 

uit zijn ambt te ontheffen.  

 

Voorzieningenrechter 

De heer Klein en het college van B&W Scherpenzeel hebben op 27 oktober 2021 

bij de commissaris een bezwaarschrift ingediend. Daarnaast hebben zij de 

voorzieningenrechter gevraagd om het besluit van de commissaris te schorsen 

totdat een besluit is genomen over het bezwaarschrift. Op 26 november 2021 

heeft de voorzieningenrechter het verzoek van de heer Klein en het college 

afgewezen en geconcludeerd dat de commissaris bevoegd is om waarnemend 

burgemeester te ontslaan.  

 

Bezwaarschrift 

In het bezwaarschrift voeren de heer Klein en het college aan dat de 

commissaris van de Koning niet bevoegd zou zijn de heer Klein te ontheffen van 

het ambt van waarnemend burgemeester. Ook zou de commissaris niet de juiste 

voorwaarden hebben gevolgd. Tot slot menen zij dat het besluit in strijd is met 

diverse beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Besluit op bezwaarschrift 

De commissaris heeft de heer Klein en het college de gelegenheid geboden om 

de bezwaren mondeling toe te lichten. Van deze mogelijkheid is geen gebruik 

gemaakt. Vervolgens heeft de commissaris zijn besluit nogmaals kritisch tegen 

het licht gehouden. Hij constateert dat zich geen nieuwe feiten hebben 

aangediend, afgezien van de recente uitspraak van de voorzieningenrechter dat 

de commissaris inderdaad bevoegd is een waarnemend burgemeester uit het 

ambt te ontheffen. Verder geven de aangevoerde bezwaargronden evenmin 

reden het besluit tot ontheffing te heroverwegen. De commissaris is van mening 

dat hij een zorgvuldig besluit heeft genomen. Dit betekent dat hij de bezwaren 

ongegrond verklaart en zijn besluit om de voormalig waarnemend burgemeester 

uit het ambt te ontheffen, in stand houdt. 

 

Aan de slag 

De commissaris spreekt de wens uit dat hiermee de procedure is afgerond en dat 

alle betrokken nu weer vooruit kunnen kijken: er liggen immers genoeg 

belangrijke opgaven voor de gemeente en bestuurders. 

 

  




