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VERWEERSCHRIFT
inzake het verzoek van de heer E. Klein en het college van B&W van de gemeente Scher
penzeel tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit tot het ontheffen 
van de heer Klein van de waarneming van het ambt van de burgemeester van de gemeente 
Scherpenzeel.

Edelachtbare HeerA^rouwe,

Hierbij dien ik als advocaat en gemachtigde een verweerschrift in namens:

De commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, met adres te 6800 GXArnhem, postbus 
9090

(hierna te noemen: "verweerder").

Bij brief d.d. 11 oktober 2021 heeft de heer E. Klein (hierna te noemen: "Klein") tezamen met het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel (hierna te noemen: "het Col
lege") een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van verweerder d.d. 8 oktober 2021, met ken
merk 2021-000537. Het besluit strekt tot het ontheffen van de heer Klein van de waarneming van het 
ambt van de burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Dit is het bestreden besluit.

Daarnaast heeft Klein tezamen met het College (hierna tezamen te noemen: "verzoeker") op 27 ok
tober 2021 een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. In dit verzoek vraagt verzoeker 
om de werking van het bestreden besluit te schorsen hangende de behandeling van het bezwaar en 
het daaropvolgende beroep. Vooruitlopend op de zitting die zal plaatsvinden op 18 november 2021, 
treft u hierbij een verweer op dit verzoek aan.

Zoals hierna zal worden toegelicht, vraagt verweerder u om afwijzing van dit verzoek en wel om 
twee redenen'

Slibbe N V fs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34190700 Alle diensten worden vemchl op basis van een overeenkomst van opdracht met 
Stibbe N V die uitsluitend door Nederlands recht wordt beheerst De algemene voorwaarden van Slibbe N V zijn van toepassing en bevatten een beperièng van 
aansprakelijkheid Deze algemene voorwaarden zrjn beschikbaar op verzoek en via www stibbe conVgeneralcondilions

S1AASD\25053331 1

mailto:besiuursrechi.vv.gld@rechtspraak.nl


Stibbe

1. Primair: Het onthefüngsbesluit is niet evident onrechtmatig - in tegendeel. Het besluit 
voldoet aan de wettelijke vereisten en is zorgvuldig voorbereid. Het is in belang van de ge
meente Scherpenzeel en de goede bestuurlijke samenwerking met de provincie Gelderland 
dat Klein niet langer optreedt als waarnemend burgemeester en dat zo spoedig mogelijk een 
nieuwe waarnemer wordt benoemd.

2. Subsidiair: De belangenafweging dient te leiden tot afwijzing van het verzoek. Het tref
fen van de voorziening is niet noodzakelijk. De belangen die gediend zouden zijn met schor
sing van het ontheffingsbesluit wegen evident minder zwaar dan de belangen die zijn gediend 
met de instandhouding van het besluit. De persoonlijke gevolgen voor Klein zijn zeker niet 
onevenredig in verhouding tot de belangen die worden gediend met onmiddellijke uitvoering 
van het bestreden besluit Andersom, zijn de gevolgen van het schorsen van het besluit voor 
de gemeente Scherpenzeel en het algemeen belang wel onevenredig in verhouding tot de 
belangen die kunnen worden gediend met schorsing.

Het verweerschrift is als volgt opgebouwd Het bestreden besluit en de totstandkoming daarvan wor
den toegelicht in paragraaf 1. Zo wordt toegelicht dat aan het bestreden besluit een langdurig en zeer 
secuur traject is voorafgegaan, waarbij overleggen hebben plaatsgevonden met Klein, medewerkers 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: "ministerie van BZK") 
en een delegatie van de gemeenteraad van Scherpenzeel (de fractievoorzitters van de verschillende 
partijen). In paragraaf 2 wordt uiteengezet dat het gestelde spoedeisend belang ontbreekt. De twee 
afwijzingsgronden, zoals hiervoor benoemd, worden vervolgens nader besproken in paragraaf 3 res
pectievelijk 4. In paragraaf 5 worden de conclusies getrokken

Voorafgaand aan het inhoudelijke verweer, vermeldt verweerder graag het volgende. Zowel in het 
bezwaarschrift als het verzoek om een voorlopige voorziening benoemt verzoeker veel zaken en om
standigheden die buiten deze zaak liggen, onder meer over het Arhi-proces in het kader van de be
oogde fusie van de gemeenten. De bezwaarprocedure en de onderhavige voorlopige voorziening zien 
hier echter niet op. De kernvraag van de bodem(bezwaar)procedure is of verweerder in redelijkheid 
heeft mogen besluiten om waarnemend burgemeester Klein te ontheffen uit zijn functie. De vraag 
voor de voorlopige voorziening is of het bestreden besluit dient te worden geschorst, omdat (1) er 
sprake is van evidente onrechtmatigheid van het bestreden besluit en/of (2) de belangenafweging 
hiertoe leidt. Deze vraag en alleen deze vraag dient centraal te staan in de onderhavige procedure. De 
Arhi-procedure is in het algemeen ook niet besprekenswaardig, omdat de uitkomst van dit traject en 
dus de besluitvorming omtrent de beoogde fusie geen invloed heeft gehad op het bestreden besluit. 
Daarom gaat verweerder in dit verweerschrift ook niet in op de op diverse onderdelen onjuiste voor
stelling van zaken over de beoogde fusie en het Arhi-traject door verzoekers.

1. INHOUD EN VOORBEREIDING BESTREDEN BESLUIT

1.1. Inhoud en redenen voor bestreden besluit

(1) Bij besluit d.d. 8 oktober 2021 heeft verweerder op basis van artikel 78 lid 1 Gemeentewet
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besloten om Klein uit zijn functie van waarnemend burgemeester van de gemeente Scher
penzeel te ontheffen, omdat sprake was van een zogenoemde bestuurlijke probleemsituatie.'

(2) De redenen hiervoor, zoals toegelicht in het gesprek tussen verweerder en Klein voorafgaand 
aan het besluit (zie hierover ook paragraaf 1.2.2), zijn als volgt. Hierover is overigens ook 
minister Ollongren geïnformeerd bij brief van 19 oktober 2021 (Productie 15.1 verweer
der).

(3) In de eerste plaats is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen Klein en verweerder doordat 
het handelen van de voormalig burgemeester niet past bij een open en integer openbaar be
stuur Directe aanleiding is de mail van 6 juli 2021, die in naam van de waarnemend burge
meester, op een cruciaal moment naar Provinciale Staten is gestuurd. Daar kwamen nog bij 
de wisselende en tegenstrijdige verklaringen die Klem heeft afgelegd over onder meer deze 
mail tegenover verweerder, andere bestuurders en zijn eigen gemeenteraad (zie hiervoor Pro
ductie 15.3 en 15.4 verweerder). Deze gedragingen - en ook combinatie daarvan - getuigen 
niet van het vereiste open en integere burgemeesterschap. Dit was de eerste reden waarom 
het in belang van de gemeente Scherpenzeel is om Klein uit zijn functie te ontheffen.

(4) In de tweede plaats is de waarnemend burgemeester aangetrokken om verbinding te leggen 
en rust te creëren in de hele gemeente(raad) (zie ook de aan hem bij zijn aanstelling verstrekte 
opdracht van 14 januari 2021). Het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden: deze waarnemer 
heeft zich opgeworpen als meestrijdend voorman van een deel van de bevolking en de ge
meenteraad. Dit volgt reeds uit de brief die Klein aan het ministerie van BZK heeft verstuurd 
twee weken na zijn benoeming (1 februari 2021) waarin hij de minister verzocht om gebruik 
te maken van haar discretionaire bevoegdheid om de regie te nemen in het Arhi-proces en de 
voorbereidingen tot de herindeling stop te zetten (Productie 9 verweerder), uit zijn oproep 
op 16 juni 2021 aan Provinciale Staten om te adviseren dat Scherpenzeel zelfstandig blijft 
(Productie 12 verweerder) en de oproep uit naam van de heer Klein van 6 juli 2021 aan 
Provinciale Staten om niet over te gaan tot stemming over het herindelingsadvies. Dit getuigt 
niet van goed burgemeesterschap nu Klein juist als waarnemer is benoemd om te verbinden 
en rust te creëren en geen partij te kiezen in het fusieproces. In het belang van de gemeente 
heeft Scherpenzeel een onafhankelijke burgemeester nodig die boven de partijen staat (waar-

ministerie BZK, Handreiking burgemeesters Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid, ver
sie december 2020, p. 111 Bestuurlijke probleemsituatie wordt daarin benoemd als veelvoorkomende reden voor 
aanstellen van een waarnemend burgemeester en wordt daarin als volgt gedefinieerd "Onder andere een be
stuurscrisis, een situatie waarin er (vermeende) integriteitsproblemen zijn rondom de burgemeester, of het niet 
naar tevredenheidfunctioneren van een burgemeester kunnen aanleiding zijn voor hel aanstellen van een waar
nemend burgemeester De afweging om ai dan met een waarnemer te benoemen is te allen tijde aan de commis
saris van de Koning. Ook wanneer de gemeenteraad formeel aangeeft dat sprake is van een verstoorde verhou
ding tussen hem en de zittende burgemeester, is de komst van een waarnemer geen absoluut gegeven Ook in die 
gevallen beslist de commissaris van de Koning, veelal na overleg met de burgemeester en de gemeenteraad, over 
het wel of niet benoemen van een waarnemer." Een en ander geldt mutatis mutandis ook voor een ontheffing 
zoals hier aan de orde
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van een significant deel wel voorstander was van de destijds beoogde fusie). Een burgemees
ter die verbinding legt, rust creëert en een luisterend oor biedt aan alle inwoners en leden van 
de raad Een bestuurder die optreedt tegen integriteitsschendingen en het overtreden van fat
soensnormen, ook als het die van minderheden betreft. Scherpenzeel verdient een burgemees
ter, die ook in de toekomst onafhankelijk kan opereren en de gemeente kan begeleiden bij de 
opgaven waar zij voor staat. Omdat Klein hier niet aan kan voldoen, kan Klein niet langer 
voldoen aan zijn opdracht voor de waarneming van het ambt van burgemeester van de ge
meente Scherpenzeel en was het in het belang van de gemeente Scherpenzeel om Klein uit 
zijn functie te ontheffen.

(5) Dit leidde uiteindelijk - na beraad met het ministerie van BZK en de fractievoorzitters van 
de lokale gemeenteraadspartijen - tot het ontslag van Klein op 8 oktober 2021 (zie over de 
overleggen paragraaf 1.2)

(6) Het bestreden besluit bevat deze motivering niet. De redenen hiervoor zijn als volgt.

(7) De eerste reden is dat bij dit type besluiten een (laat staan uitgebreide) schriftelijke motive
ring niet gebruikelijk is. Het besluit dient dan ook te worden bezien in het licht van de poli- 
tiek-bestuurlijke context. De tweede reden ligt in de bescherming van de normadressaat van 
het besluit zelf Openbaarmaking van de uitgebreide motivering zou de belangen van de ge
adresseerde, waaronder zijn eer en goede naam, onevenredig schaden. Daarnaast hebben der
den, anders dan bij andere typen besluiten, amper tot geen belang bij openbaarmaking. Ook 
daarom bevat het besluit niet de zojuist in de dit verweerschrift weergegeven motivering. 
Deze keuze is gemaakt in overleg met het ministerie van BZK.

(8) Zoals uitgebreid zal worden toegelicht in randnummer (65) e.v.: het feit dat het besluit geen 
motivering bevat, betekent niet dat het besluit niet of niet voldoende gemotiveerd is. Een dag 
voor bekendmaking van het besluit (7 oktober 2021) is het besluit namelijk wel uitvoerig 
toegelicht in een gesprek tussen verweerder en Klein (de kabinetschef en gemeentesecretaris 
waren hier ook bij aanwezig). Dit langs de hiervoor geschetste lijnen.

1.2. Voorbereiding en totstandkoming bestreden besluit

(9) Over de vertrouwensbreuk en de mogelijke acties die daarop moesten volgen is veelvuldig 
overleg geweest met diverse partijen: Klein, het ministerie van BZK en de fractievoorzitters 
van de raadspartijen. Dit is een zeer secuur traject geweest.

1 2.1. Overleggen met het ministerie van BZK

(10) Vanaf het moment dat verweerder voornemens was Klein te ontheffen uit zijn functie (medio 
september 2021) is er op verschillende niveaus en vanuit verschillende provinciale afdelingen 
meermaals uitvoerig overleg geweest met het ministerie van BZK (verantwoordelijke amb
tenaren en de minister). Hierbij is onder meer gesproken over de aard en ernst van de inte- 
griteitsschending, de verantwoordelijkheid van de commissaris van de Koning (hierna 
"cvdK") voor de integriteit van het openbaar bestuur, de bevoegdheid van de cvdK om een 
waarnemend burgemeester te ontslaan, de grondslag voor dit ontslag en de vereisten en te
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volgen procedure om dit ontslag te realiseren. Het initiatief voor dit overleg lag bij verweer
der vanwege de ernst van de integriteitsschending, zijn verantwoordelijkheid voor de integri
teit van het Gelderse openbaar bestuur, de gevoeligheid en ernst van de kwestie en het gebrek 
aan informatie over deze situatie in tegenstelling tot informatie over benoeming van een 
waarnemend burgemeester. Voor dit laatste kan worden gewezen op de Handreiking van mi
nisterie van BZK van december 2020 (Productie 1 Verweerder).^

(11) De conclusies vanuit deze overleggen over de bevoegdheid van de cvdK waren eenduidig:

1. De cvdK is zelfstandig bevoegd om de waarnemend burgemeester te ontheffen uit 
het ambt.

2. De grondslag voor het ontslag van de waarnemend burgemeester is artikel 78 Ge
meentewet.

3. De regels voor benoeming van een waarnemend burgemeester gelden ook voor het 
ontslag van een waarnemend burgemeester.

4t Het verdient de voorkeur om de toelichting in het schriftelijke ontheffmgsbesluit 
achterwege te laten

1 2.2 Overleggen met Klein

(12) Verweerder heeft op 7 oktober 2021 vanuit de zorgvuldigheid, bijzonderheid en het belang 
van de situatie in een persoonlijk gesprek met Klein zijn besluit medegedeeld en de redenen 
voor zijn besluit toegelicht. In dit gesprek heeft verweerder ook het vervolgproces geschetst, 
was er ruimte voor Klein om zijn visie te geven (waarbij de cvdK nog de ruimte had om op 
basis daarvan tot een ander besluit te komen, maar het gesprek gaf daarvoor geen aanleiding), 
is op onderdelen afstemming geweest met Klein (bv. over het voorzitten van de raadsverga
dering van 7 oktober) en er is aangegeven dat verweerder in gesprek gaat met delegatie van 
de raad (fractievoorzitters) voordat het besluit in werking trad (en ook in dat gesprek had de 
cvdK de ruimte om nog terug te komen van het voorgenomen besluit, maar daartoe werd 
geen aanleiding gezien, in tegendeel). De kabinetschef en de gemeentesecretaris waren bij 
dit gesprek aanwezig en kunnen dit bevestigen.

(13) Er is als volgt medegedeeld dat de redenen voor ontheffing zijn:

I De opstelling, handelswijze en wisselende verklaringen van de waarnemend burgemees
ter passen niet bij een integer openbaar bestuur waar verweerder verantwoordelijkheid 
voor draagt.

2. Bovendien is de waarnemend burgemeester aangetrokken om verbinding te leggen en 
rust te creeren. Het tegenovergestelde is gebeurd; in plaats van een verbindende en on
afhankelijke burgemeester stelt de waarnemer zich op als meestrijdend voorman voor

Handreiking 2020.
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een deel van de bevolking en de gemeenteraad

(14) Ook eerder zijn met Klein gesprekken gevoerd over deze situatie en de aanleidingen daar
voor. Naar aanleiding van wisselende en tegenstrijdige verklaringen over de toedracht van 
de mail heeft verweerder Klein verschillende malen uitgenodigd om opheldering te geven 
(zie onder meer Productie 15,3 Verweerder). Daaraan heeft Klein in eerste instantie geen 
gehoor willen geven (zie onder meer Productie 15.4 Verweerder). Pas op 30 september 
2021 komt het na lang aandringen vanuit verweerder tot een gesprek, onder meer nadat het 
gesprek dat gepland stond op 9 september door Klein is afgezegd. Verweerder heeft Klein 
toen al geïnformeerd dat hij in gesprek was met de minister over de zaak en dat er mogelijke 
consequenties volgen.

1.2.3. Het horen van de fractievoorzitters

(15) Nadat Klein was gehoord en geïnformeerd over het voornemen om hem te ontheffen uit zijn 
functie, zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad gehoord op 7 oktober 2021 en ook 
hier had de cvdK nog de ruimte om op zijn besluit terug te komen, maar daartoe werd geen 
aanleiding geboden. Het besluit is dan ook daarna op 8 oktober 2021 in werking getreden.

(16) In principe stond het besluit van verweerder in dat gesprek vast, tenzij de fractievoorzitters 
zouden vragen om Klein in zijn functie te houden. Maar het beeld dat bij verweerder bestond 
op basis van eerdere gesprekken met fractievoorzitters en uit raadsvergaderingen (dat er een 
gebrek aan vertrouwen is) werd door de delegatie van de raad bevestigd; drie van de vijf 
fractievoorzitters hebben aangegeven geen vertrouwen te hebben in Klein en hem niet onaf
hankelijk te vinden. Zij waren opgelucht dat er een nieuwe waarnemend burgemeester zou 
komen die rust brengt en een nieuwe start kan maken als zelfstandige gemeente met een 
nieuwe, onafhankelijke en betrouwbare burgemeester aan het roer.

(17) Er waren bovendien reeds eerdere signalen dat de fractievoorzitters niet content waren met 
Klein. Naar aanleiding van de mail van 6 juli 2021 en de tegenstrijdige verklaringen van 
Klein daarover is vanuit de oppositie van de raad van Scherpenzeel aangegeven dat er geen 
vertrouwen meer was in Klein

1.2.4. Moment van besluitvorming

(18) De timing van het bestreden besluit was essentieel. Dit vanwege de besluitvorming door de 
minister van BZK over het door Provinciale Staten voorgestelde advies om Scherpenzeel te 
fuseren met Bameveld. Vanwege de belangen van de gemeente (waaronder de rust) moest 
worden voorkomen dat het besluit zou interveniëren met het besluit van de minister van BZK 
om al dan niet tot een tot fusie strekkend wetsvoorstel over te gaan. Zodra het besluit van de 
minister bekend was, is verweerder spoedig overgegaan tot het verder extern in gang zetten 
van de beoogde ontheffing (gesprek daarover met Klein, horen fractievoorzitters, informeren 
Provinciale Staten en bekendmaking van het besluit). Nogmaals, de uitkomst van dit traject 
en dus de inhoud van de besluitvorming omtrent de fusie heeft geen invloed gehad op het 
bestreden besluit. Het voornemen om Klein te ontheffen bestond immers al voordat verweer
der wist welk besluit de minister van BZK zou maken over het herindelingsadvies.
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1.3. Relevante feiten na 8 oktober 2021 (datum bestreden besluit): temeer reden voor ont
heffing

(19) Sinds het bestreden besluit van 8 oktober 2021 hebben zich bovendien in hoog tempo diverse 
ontwikkelingen voorgedaan die belangrijk zijn voor deze zaak en die verder bijdragen aan de 
redenen voor de ontheffing en ook een rol zullen spelen bij de ex nmc beoordeling om te 
komen tot een beslissing op bezwaar.

1.3.1. Gedragingen die verder afbreuk doen aan vertrouwensrelatie

(20) Allereerst betreft dit gedragingen die de vertrouwensbreuk hebben verergerd. Klein heeft 
zich sinds 8 oktober 2021 vele malen in de media uitgelaten over deze kwestie, op een wijze 
die een burgemeester niet waardig is. Daarnaast zijn er klaarblijkelijk processtukken en an
dere documentatie één op één doorgestuurd aan derden - zonder voorafgaande instemming. 
Zo is een e-mailbericht afkomstig van een van de advocaten van verweerder, inclusief per
soonsgegevens, gepubliceerd op de website van Scherpenzeel.^

(21) De wijze waarop Klein zich na het besluit van 8 oktober 2021, ook in de media, over deze 
kwestie en verweerder heeft uitgelaten, geeft zonder twijfel blijk van een groeiende persoon
lijke animositeit tussen beiden, die een verder gezamenlijk functioneren temeer uitsluit. Ook 
de wijze waarop men zich in de media publiekelijk heeft uitgelaten heeft ertoe geleid dat de 
onherstelbaarheid van de verstoring in de verhoudingen manifest is geworden. Deze gedra
gingen dienen te worden meegenomen in de beoordeling van de beslissing op bezwaar (vol
ledige heroverweging op basis van ex nmc beoordeling) en dus ook in het kader van onder
havige voorlopige voorziening.

1.3.2. Benoeming vervangend waarnemer

(22) Ten tweede is relevant de benoeming van een vervangend waarnemer op een zo kort moge
lijke termijn. Zoals op uitdrukkelijk verzoek van uw voorzieningenrechter benoemd in de 
brief van 28 oktober 2021 namens verweerder aan uw rechtbank, er is nog geen vervangend 
waarnemer benoemd en dit zal ook niet geschieden hangende het verzoek om voorlopige 
voorziening (mits deze binnen een redelijke termijn wordt afgerond).

(23) Dit doet echter niet af aan het feit dat Scherpenzeel dringend een nieuwe waarnemer nodig 
heeft. De gemeente dient urgent te worden bestuurd. Juist nu de gemeente zelfstandig kan 
blijven, is er een volledig onafhankelijke burgemeester nodig die de gemeente bij deze 
nieuwe koers begeleidt.

(24) Op dit moment functioneert een locoburgemeester (dat wil zeggen één van de wethouders), 
maar dit is geen duurzame oplossing. Een locoburgemeester is niet onafhankelijk en staat 
niet boven de partijen, maar is politiek gelieerd, dit is onwenselijk.'’ Dit wordt versterkt van
wege de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Verweerder zou dan ook

Website gemeente Scherpenzeel, geraadpleegd op 11 november 2021

Dit vertegenwoordigt ook de visie van de oppositiepartijen Zij hebben kort na het bestreden besluit aangegeven
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graag op zeer korte termijn een nieuwe waarnemer benoemen. Vervolgens zal na de raads
verkiezingen de procedure worden opgestart voor de benoeming van een nieuwe burgemees
ter. Dat gaat minimaal negen maanden duren. Dat betekent dat een (nieuwe) waarnemer nog 
nodig is voor tenminste een periode van veertien maanden. Ook dat maakt temeer duidelijk 
dat Klein niet kan terugkeren in zijn functie.

(25) Verweerder heeft voorbereidingen getroffen voor de benoeming van een nieuwe waarne
mend burgemeester. Zo zijn er gesprekken gevoerd met een delegatie van de raad om hun 
wensen te vernemen voor de nieuwe waarnemend burgemeester en op basis daarvan zijn 
gesprekken gevoerd met kandidaten. Verweerder heeft twee geschikte kandidaten op het oog. 
Zoals nog aan de orde zal komen bij het spoedeisend belang (paragraaf 2) en de belangenaf
weging (paragraaf 4), zijn de kandidaten bereid gevonden en volledig op de hoogte van deze 
procedure voor uw voorzienmgenrechter en mogelijke consequenties daarvan voor de benoe
ming. Beide kandidaten zijn ook bereid om overeen te komen dat indien er onherroepelijk 
komt vast te staan dat het besluit tot ontheffing onrechtmatig is zij weer plaats maken voor 
Klein. Daarmee is het benoemen van een nieuwe waarnemend burgemeester alleen maar in 
het belang van de gemeente Scherpenzeel en geen onomkeerbare stap.

2. SPOEDEISEND BELANG

2.1. Geen sprake van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen

(26) Niet kan worden aangenomen dat bij de gevraagde voorziening, gelet op de betrokken belan
gen, sprake is van onverwijlde spoed in de zin van artikel 8:81 lid 1 Awb. Spoedeisend belang 
wordt aangenomen indien niet kan worden gewacht op de afhandeling van het geschil in de 
hoofdzaak. De spoedeisendheid bij de gevraagde voorziening heeft zodoende in de regel be
trekking op de al dan niet onomkeerbaarheid van de eventuele gevolgen van uitvoering van 
het besluit.

(27) Verzoeker stelt dat het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening is ingegeven door 
de verschillende feiten en omstandigheden. Verweerder ziet dit anders. De benoemde feiten 
en omstandigheden worden daarom hierna samengevat en gemotiveerd weerlegd.

(1) Analogie vordering tot wedertewerkstelling

Volgens verzoeker moet het spoedeisend belang worden aangenomen, naar analogie 
van het civielrechtelijk kort geding. Verweerder is echter van oordeel dat het spoed
eisend belang niet naar analogie van een vordering tot wedertewerkstelling kan wor
den aangenomen. In een vordering tot wedertewerkstelling wordt de spoedeisend
heid beoordeeld aan de hand van omstandigheden van het geval in de vorm van een 
belangenafweging. In deze belangenafweging spelen hoofdzakelijk de belangen van 
de werknemer en werkgever.

Dit is hier anders. Bovenstaande is niet conform de bestuursrechtelijke jurisprudentie

dat een locoburgemeester voor langere periode onaeeeptabel is
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en bovendien, er is hier geen belangenafweging tussen twee individuele partijen. Zo
als benoemd, het ontheffingsbesluit is genomen in het belang van de gemeente 
Scherpenzeel en daarmee ook de provincie. De gemeente heeft immers een onafhan
kelijke burgemeester nodig die boven de partijen staat. Deze belangen zijn voor de 
cvdK altijd leidend geweest en zullen ook leidend moeten zijn bij de beoordeling of 
er gelet op de betrokken belangen, sprake is van onverwijlde spoed.

(2) Besluit is niet evident onrechtmatig

Verzoeker stelt dat het besluit evident onrechtmatig is, en dat een bezwaar en be
roepsprocedure meer dan een redelijke kans van slagen heeft. Zoals in het vervolg 
van dit verweerschrift uitgebreid nader wordt uiteengezet (zie paragraaf 3) geldt 
echter juist dat niet kan worden aangenomen dat het besluit evident onrechtmatig 
is - in tegendeel. Het besluit voldoet immers aan de wettelijke vereisten en is zorg
vuldig voorbereid. Het besluit is daarbij genomen in het belang van de gemeente 
Scherpenzeel en de provincie Bezwaar en beroep hebben zodoende, in tegenstel
ling tot wat verzoeker stelt, geen redelijke kans van slagen.

(3) De rechtspositie van Klein en benoemen nieuwe waarnemer

Volgens verzoeker zou de rechtspositie van Klein ernstig worden ondermijnd als 
een nieuwe waarnemer wordt benoemd. Verzoeker stelt zich bovendien op het 
standpunt dat het benoemen van een nieuwe waarnemer, zolang de bezwaarproce
dure tegen het ontslagbesluit loopt, zeer beladen zou zijn. Ook zou Klein er volgens 
verzoeker een persoonlijk belang bij hebben dat hij betrokken blijft bij de ambte
lijke organisatie van de gemeente Scherpenzeel. Verweerder stelt zich op het stand
punt dat de rechtspositie van Klein niet wordt ondermijnd. Zoals in het vervolg van 
dit verweerschrift wordt toegelicht is het benoemen van een nieuwe waarnemend 
burgemeester in het belang van de gemeente Scherpenzeel en geen onomkeerbare 
stap (zie paragraaf 3.2 en paragraaf 4). Zoals benoemd, beide kandidaten zijn bereid 
om overeen te komen dat indien onherroepelijk komt vast te staan dat het besluit 
tot ontheffing onrechtmatig is zij weer plaats maken voor Klein. Niet kan worden 
aangenomen dat het benoemen van een nieuwe waarnemer daarom de rechtspositie 
van Klein ondermijnt of dat maakt dat het benoemen van een nieuwe waarnemer 
zeer beladen is voor de gemeente Scherpenzeel. Klein verkeert ook niet in financi
ële onzekerheid.^

Het niet-schorsen van het besluit heeft kortom geen onomkeerbare gevolgen. Het 
is juist zeer beladen als de heer Klein terugkeert, zowel in de gemeente voor de 
oppositie, als daarbuiten voor de cvdK en de samenwerking met de provincie.

Klem heeft recht op Appa-uitkering tot 15 juni 2022 (dit is zijn pensioenleeftijd) em ondervindt ook geen gevol
gen op het vlak van pensioenen. Klein is verder ontheven van de sollicitatieplicht, omdat deze periode minder 
dan I jaar is
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(4) Belang gemeente Scherpenzeel en inwerken nieuwe waarnemer

Volgens verzoeker is het ‘evident’ niet in het belang van de gemeente indien een 
nieuwe waarnemend burgemeester wordt aangesteld. Verzoeker verwijst daarbij 
naar de brief van de minister van BZK van 7 oktober 2021 waarin de minister be
pleit dat het tijd is voor “herstel van de normale bestuurlijke verhoudingen”. Ook 
stelt verzoeker zich op het standpunt dat het inwerken van een nieuwe waarnemer 
veel tijd en aandacht vraagt. Onder meer m de passage omtrent de belangenafwe
ging wordt uitgebreid uiteengezet waarom het van groot belang is dat verweerder 
spoedig een nieuwe waarnemer kan benoemen. Het is voor een gemeente immers 
van belang dat een burgemeester onafhankelijk is en boven de partijen en belangen 
staat, een burgemeester die kan toezien op de borging van democratische waarden 
en op zorgvuldigheid van het bestuur. Bovendien, de tijd en aandacht die inwerken 
vraagt, is voor een ervaren bestuurder beperkt terwijl deze waarschijnlijk ook een 
langere periode zal waarnemen. Het voorgaande brengt met zich dat het niet in het 
belang van de gemeente is als Klein terugkeert als waarnemend burgemeester. Ook 
is het zeer onwenselijk, zoals beschreven in paragraaf 1.3.2, dat de locoburgemees- 
ter een langere periode het burgermeesterschap blijft waarnemen.

(28) Gelet op het voorgaande is het treffen van een voorlopige voorzienig niet is gerechtvaardigd. 
Het spoedeisend belang ontbreekt.

3. VERWEER 1: HET BESLUIT IS NIET EVIDENT ONRECHTMATIG - IN 
TEGENDEEL

3.1. Verweerder is bevoegd op basis van artikel 78 Gemeentewet om een waarnemend bur
gemeester uit zijn functie te ontheffen

(29) Klein stelt in randnummers 64-69 van het verzoek dat artikel 78 Gemeentewet niet voorziet 
in de mogelijkheid om een waarnemend burgemeester te ontslaan. Omdat artikel 78 Gemeen
tewet zwijgt over de ontslagbevoegdheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld artikel 61b Ge
meentewet, zou het met mogelijk zijn om op grond van artikel 78 Gemeentewet een ontslag
bevoegdheid te construeren. Klein refereert hierbij aan het legaliteitsbeginsel, het principe 
van de verticale machtenscheiding en een citaat van de hoogleraar Boogaard. Klein conclu
deert dat het besluit is genomen door een bestuursorgaan dat daartoe niet wettelijk bevoegd 
was.

(30) Dit standpunt is echter onjuist. Uit artikel 78 Gemeentewet kan wel degelijk de bevoegdheid 
tot intrekking van een aanstelling worden afgeleid uit de bevoegdheid om een waarnemer aan 
te stellen. Met andere woorden: de bevoegdheid tot benoeming van een waarnemer impliceert 
de bevoegdheid om diezelfde daartoe strekkende beschikking weer in te trekken. Verweerder 
wordt gesteund in deze visie door (1) de jurisprudentie, (2) de literatuur en (3) de visie van 
het ministerie van BZK.

(31) De geïmpliceerde intrekkingsbevoegdheid - want daar gaat het hier om - is geaccepteerd in
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de jurisprudentie.® Daarmee is reeds uitgemaakt dat bepaald dat het aannemen van deze be
voegdheid niet in strijd is met het legaliteitsbeginsel.

(32) Voor een grote diversiteit aan beschikkingen is in de jurisprudentie geoordeeld dat de be
voegdheid tot intrekking wordt afgeleid uit de bevoegdheid om een bepaalde beschikking te 
geven.^ Dit omvat een grote variëteit aan rechtsgebieden, aan type beschikkingen (zowel be
gunstigende als belastende beschikkingen) en aan redenen om de oorspronkelijke beschik
king in te trekken. Veelvoorkomende redenen zijn de gevallen in de jurisprudentie waarbij 
een beschikking wordt ingetrokken omdat de geadresseerde onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verstrekt en de oorspronkelijke beschikking niet was gegeven indien het bestuursorgaan 
bezat over de juiste informatie* of een administratieve fout de aanleiding was voor de intrek- 
king».

(33) De geaccepteerde redenen zijn echter niet beperkt tot deze situaties. In de jurisprudentie zijn 
bijvoorbeeld ook een geïmpliceerde bevoegdheid aanvaard vanwege de specifieke omstan
digheden van het geval, zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak van het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven:

In deze uitspraak van het CBb uit 2005 betrof het de intrekking van een aanwijzing van een 
slachterij als slachthuis in de zin van de Regeling vervoersbeperkingen pluimvee 2003. Voor 
deze intrekking was in genoemde regeling geen grondslag opgenomen Het CBb was niette
min van oordeel dat de aanwijzing kon worden ingetrokken, en wel op grond van een gei'm-

Zie bijvoorbeeld CBb 29 september 2009, AB 2009/395 m nt Sewandono Nog meer voorbeelden: ABRvS 3 
november 2010,yfi201 l/4m nt De Kam , ABRvS 27november 2013,/4B20I3/416m.nt.NijmeiJer,TV 2014/23 
m.nt Bookelaar, ABRvS 5 oktober 2011, TBR 2011/184 m nt Nijmeijer, JB 2011/260 m nt De Kam, M&R 
2012/23 m nt Hillegers, Gst. 2013/16 m.nt. Hemen en BR 2012/16 m.nt. Breeman en BScker, CBb 20 oktober 
2008,/15 2008/368 m nt. Ortlep; CBb 15 oktober 2010,/IB 2011/24 m.nt. Ortlep; ABRvS 3 november 
2010, JB 2011/4 m.nt De Kam, Rb. Rotterdam 3 september 2021, ECL1,NL;RBROT;2021;8600, Rb, Noord- 
Holland 22 mei 2019, ECL1:NL:RBNHO;2019.4505

Ibid

Zie ABRvS 3 november 2010, JB 2011/4 m nt De Kam, CBb 6 april 1994, AB 1994/ 529 m nt. Van der Veen, 
ABRvS 14 januari 2000, JB 2000/65, ABRvS 8 februari 2000, AB 2001/118 m nt Damen

Zie onder meer met verwijzingen W den Ouden, 'De intrekking van begunstigende beschikkingen door bestuurs
organen Eens gegeven blijft gegeven?', in T. Barkhuysen e.a. (red,), Besluursrecht harmoniseren. 15jaarAwb, 
Den Haag Boom juridische uitgevers 2010, p 697 Zie onder meer CRvB 19 maart 2014,//BK2014/131, CBb 
29 september 2009, AB 2009/ 395 m nt Sewandono, ABRvS 3 augustus 2011, ECLI:NL;RVS-2011;BR3986, 
CRvB 15 maart 2007, AB 2008/14 m nt Van Ballegooij, CRvB 30 juni 2009, ECLl.NL CRVB 2009 BJ2885, 
ABRvS 12december2001,/IB2002/323 m nt Marseille, JB2002/27 m.nt. Albers, GjI 2002/6mnt Schldssels, 
ARRvS 29 februari 1988, AB 1989/ 356 en Vz ARRvS 5 januari 1989, AB m9l357 m nt Simon
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pliceerde bevoegdheid. Er was namelijk sprake van een forse toename van het aantal vogel- 
griepgevallen, met alle risico ’s van dien.

(34) Daarnaast zijn er situaties waarin het bestaan van een geïmpliceerde bevoegdheid door de 
bestuursrechter niet wordt gekoppeld aan een bepaalde grond (geen schending informatie
verplichting, administratieve fout of bijzondere omstandigheden). Overwogen wordt slechts 
dat de bevoegdheid om een bepaalde beschikking te geven, tevens de bevoegdheid tot intrek
king inhoudt."

(35) In de Jurisprudentie zijn ook voorbeelden te vinden waarin de geïmpliceerde bevoegdheid 
betrekking heeft op een benoeming als hier aan de orde.'^ Dat zijn er niet veel omdat het 
terugdraaien van een benoeming, bijvoorbeeld door een ontheffing, vrijwel altijd wel is ge
regeld. Daarbij wordt er meestal ook niet geprocedeerd over dit soort kwesties omdat dat niet 
passend is.

(36) Een door de Kroon benoemde burgemeester kan te allen tijde bij koninklijk besluit, op voor
dracht van de minister van BZK worden ontslagen (artikel 61b lid 1 Gemeentewet). In de 
huidige procedure van ontslag ligt het zwaartepunt met name bij de raad. De gemeenteraad 
kan, indien er sprake is van een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad, 
een aanbeveling tot ontslag aan de minister verzenden (artikel 61b lid 2 Gemeentewet). Hoe
wel artikel 61b Gemeentewet een discretionaire bevoegdheid geeft aan de minister wordt in 
de literatuur aangenomen dat de minister met name over zal gaan tot ontslag op initiatief van 
de raad." De huidige procedure voor ontslag van de door de Kroon benoemde burgemeester 
is bij wet van 16 Juli 2001 {Stb 2001, 358) in de Gemeentewet opgenomen om de verder
gaande democratisering te bewerkstelligen, terwijl het zwaartepunt in de ontslagprocedure 
hiervoor met name bij de cvdK en de minister lag." De cvdK heeft op dit moment meer een 
bemiddelende rol tussen de gemeenteraad en de Kroonbenoemde burgemeester in de proce
dure. Een reden voor het feit dat ontslag van een waarnemend burgemeester niet extensief 
geregeld is in de Gemeentewet, is erin gelegen dat de gemeenteraad hierin geen beslissende 
rol heeft.

(37) Het is kortom geaccepteerd om de bevoegdheid tot intrekking te baseren op de bevoegdheid 
tot verlening. Artikel 78 lid 1 Gemeentewet biedt verweerder dan ook de bevoegdheid om

CBb 8 november 2005, AB 2006/23 m nt Van der Veen (zie r o 5 7 van de uitspraak)

Zie bijvoorbeeld CBb 15 oktober 2010, AB 2011/24 m nt Ortlep en CBb 20 oktober 2008, AB 2008/368 m nt 
Ortlep

KB 19 december 1935, AB 1936, p 182 Vergelijk KB 10 februari 1937, .4B 1937, p 454, KB 9 februari 1933, 
AB 1933, p 369

J L W Broeksteeg, Gemeenterecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, par. 6 1

A H M Dólle & D J Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer: Kluwer 2004. p 338
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Klein uit zijn functie te ontheffen, omdat verweerder de bevoegdheid had om Klein te benoe
men.

(38) Hoewel de toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (m.n. zorgvuldigheid, 
motivering en rechtszekerheid) belangrijk is om te beoordelen of intrekking in een individu
eel geval acceptabel is, is in de jurisprudentie bepaald dat de bescherming door de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur niet betekent dat een beschikking nooit zou kunnen worden 
ingetrokken.’^ Zoals reeds volgt uit paragraaf 1 en nader wordt toegelicht in paragraaf 3.4 
van dit verweerschrift, er is in dit geval geen sprake van enige strijd met de algemene begin
selen van behoorlijk bestuur.

(39) Naast de jurisprudentie is de geïmpliceerde bevoegdheid ook geaccepteerd en verdedigd in 
de literatuur door gezaghebbende auteurs, waardoor de visie van één hoogleraar niet als door
slaggevend moet worden beschouwd.’^ Boogaard erkent zelf ook dat andere auteurs een an
dere visie aanhangen. Zo stelt Karsten zich op het standpunt dat de cvdK een geïmpliceerde 
intrekkingsbevoegdheid heeft:

"De Tilburgse bestuurskundige Niels Karsten moest er even op puzzelen. Deze ontheffing is 
namelijk met expliciet wetteliJk geregeld, maar als je de redeneerlijn van de Gemeentewet 
volgt dat een cdk in het belang van de gemeente een waarnemer mag benoemen, dan mag hij 
deze ook ontheffen uit zijn functie. ’

[ ] ‘Ik ken geen vergelijkbaar geval, maar een burgemeester is geen gewone werknemer. Uit
eindelijk is het een politieke functionaris. Een rechter zal de bevoegdheden daarom rum 
interpreteren • de cdk heeft veel ruimte om in het belang van gemeente te handelen. ’ De ge
meenteraad kan zich wel stevig opstellen naar een waarnemer ofkroonbenoemde burgemees
ter en zal een leidende rol moeten gaan spelen richting de bestuurlijke toekomst, vindt Kor
sten.’"'^

(40) Tot slot verwijst verweerder nog naar een andere gezaghebbende autoriteit: het ministerie 
van BZK. Omdat in de Handreiking wel expliciet wordt gesproken over de benoeming van 
een waarnemend burgemeester en niet expliciet hoe te werk te gaan bij ontslag van een waar
nemend burgemeester is contact gezocht met het ministerie van BZK. Dit is meermalen ge
beurd en ook op verschillende niveaus (hoog ambtelijk niveau en op niveau van de minister), 
waarbij de reactie eenduidig was dat de cvdK zelfstandig bevoegd is om de waarnemend

Zie Rb Noord-Holland 22 mei 2019, ECLI-NL RBNHO 2019 4505

Zie R Orilep, De aantasting van stabiele bestuursrechtehjke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht, 
dissertatie, Deventer: Kluwer 2011, p 172 e v Ortlep spreekt, in navolging van Verheij in zijn noot bij ABRvS 
10 juli 2002, AB 2003/ 123, over een impliciete bevoegdheid Zie ook F.J van Ommeren, ‘Het legaliteitsbeginsel 
in het staats- en bestuursrecht: opkomst en ondergang van geïmpliceerde bevoegdheden’, RMThemis 2002. p. 
123-137.

Zie lillDS //WWW binnenlandsbe.sluur nl/bcsluui-cii-ort;iiiii.siilic/mcuws/sclicincnzccl-zal-/ich-nii-moctcn-bewii-
zen 18543780 lvnk.\
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burgemeester te ontheffen uit het ambt op basis van artikel 78 Gemeentewet. De regels voor 
benoeming van een waarnemend burgemeester gelden ook voor het ontslag van een waarne
mend burgemeester.

(41) Het ministerie van BZK heeft zich ook publiekelijk uitgesproken in Binnenlands Bestuur:

“Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat in een reactie aan Bin
nenlands Bestuur weten dat de cdk zelfstandig bevoegd is om een waarnemend burgemeester 
uit zijn functie te ontheffen, 'wanneer hij dat gerade acht Hij hoeft daarvoor geen toestem
ming te hebben van de minister van BZK. Cdk Berends heeft minister Ollongren wel geïnfor
meerd over zijn voornemen, zegt het ministerie.^’'^

(42) Concluderend, artikel 78 Gemeentewet biedt verweerder in dit geval de wettelijke bevoegd
heid om de waarnemend burgemeester uit zijn functie te ontheffen. Deze bevoegdheid tot 
intrekking wordt afgeleid uit de bevoegdheid om de beschikking te geven.

(43) Ten overvloede, indien de redeneerlijn van verzoeker zou worden gevolgd zou dit tot evident 
onwerkbare situaties leiden. Het is immers niet ongebruikelijk dat verschillende waarnemers 
van het ambt van de burgemeester elkaar opvolgen. Indien de cvdK niet bevoegd zou zijn om 
een waarnemend burgemeester te ontheffen uit zijn functie alvorens een nieuwe waarnemer 
te benoemen, dan zouden er op dit moment in verschillende gemeenten meerdere personen 
tegelijk de functie van waarnemend burgemeester vervullen. Ook een ongerijmd gevolg zou 
zijn dat disfunctionerende waarnemers niet kunnen worden ontheven. Want als de cvdK dit 
niet zou kunnen, wie dan wel?

(44) Afsluitend, in randnummer 67 somt verzoeker drie gevallen op wanneer er volgens hem een 
einde kan komen aan de waarneming: (1) waarnemer heeft zijn taak volbracht of geeft zijn 
opdracht terug, (2) vrijwillig ontslag of (3) in de vacature voor kroonbenoemde burgemeester 
wordt voorzien. Deze voorbeelden uit het verzoekschrift volgen niet uit de wet. Als verzoeker 
een letterlijke interpretatie van artikel 78 Gemeentewet voorstaat, kan deze redeneerlijn ook 
niet worden gevolgd en is ontheffing in deze situaties ook niet mogelijk.

3.2. Voorwaarden voor toepassing artikel 78 Gemeentewet zijn gevolgd

(45) Klein stelt subsidiair dat als de bevoegdheid wel op artikel 78 Gemeentewet kan worden 
gebaseerd, de procedurele vereisten van artikel 78 Gemeentewet niet in acht zijn genomen 
door verweerder. Op basis van artikel 78 lid 1 Gemeentewet kan de cvdK in het belang van 
de gemeente een waarnemend burgemeester benoemen. Voordat hij daartoe overgaat hoort 
hij de gemeenteraad, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten

Zie. hUPs'//ww\v.birincnlandsbcsUiiir.nl/bcsliiur-cn-oit’iinisalic/nicLi\\s/schcipen/cül-/i>l-/ich-nu-mocicn-bü\vii-

/cii 18543780 lvnk\
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(46) Het ontslag van Klein is niet in het belang van de gemeente, aldus verzoeker. De gemeente
raad is niet gehoord, aldus verzoeker. Beide standpunten zijn onjuist.

3.2.1. De fractievoorzitters zijn gehoord

(47) Op basis van artikel 78 Gemeentewet dient de raad voor de benoeming te worden gehoord. 
Dit betekent echter niet dat altijd de voltallige raad moet worden gehoord, ook kan worden 
volstaan met het horen van een delegatie uit de raad.'®

“De gebruikelijke gang van zaken is dat de commissaris een selectie van door hem geschikt 
geachte waarnemers aan de raad of een vertegenwoordiging uit de raad presenteert opdat 
de raad via gesprekken een voorkeur kan uitspreken

(48) In uitzonderlijke omstandigheden kan de cvdK zonder contact met de raad een waarnemer 
benoemen.^' Hoewel de situatie met Klein als een uitzonderlijke situatie kan worden be
schouwd, heeft verweerder geen gebruik hoeven te maken van deze uitzondering.

(49) Zoals volgt uit paragraaf 1.2.3, de fractievoorzitters van de raadspartijen zijn gehoord. Ver
weerder heeft deze gesprekken gevoerd met een open houding. Verweerder had zich voorge
nomen dat indien de fractievoorzitters unaniem of met grote meerderheid vertrouwen hebben 
in de burgemeester, dan kan hij zijn werkzaamheden voortzetten. Dit bleekt niet het geval te 
zijn. Sterker nog, de meerderheid van de fractievoorzitters was het vertrouwen in Klein ver
loren.

(50) Anders dan Klein stelt, de raad is dus conform artikel 78 Gemeentewet gehoord. Er is dan 
ook geen sprake van strijd zijn met het motiverings- of zorgvuldigheidsbeginsel zoals ver
zoeker stelt in randnummers 72-74 van het verzoekschrift. En zelfs als de raad niet gehoord 
zou zijn dan kan dat zo nodig alsnog in bezwaar gebeuren. Gelet op de bekende signalen uit 
de raad zou dat echter ook niet tot een ander besluit leiden.

3.2.2. Het ontslag van Klein was en is in belang van de gemeente

(51) Klein is bij besluit van 14 januari 2021 per 18 januari 2021 belast met “de waarneming van 
het ambt van burgemeester van de gemeente Scherpenzeeb’. De opdracht voor Klein is als 
volgt omschreven in een e-mail van 20 januari 2021:

"Opdracht waarnemend burgemeester Scherpenzeel:

Kamerstukken //1989/90, 19403, 16, p 33, Kamerstukken //1989/90, 19403, 17, onderdeel 22; Handreiking 
2020, p. 109

Kamerstukken II2007/08, 31200-VIl, nr. 65 

Ibid.
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1. De in vulling van een goed burgemeesterschap voor de gemeente Scherpenzeel.

2. De waarnemend burgemeester begeleidt het proces dat de gemeente doorloopt naar aan
leiding van het besluit dat GS heeft genomen op 12 januari jl. ten aanzien van de op handen 
zijnde bestuurlijke fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld."

(52) De benoeming van Klein is gebaseerd op basis van artikel 78 Gemeentewet. Ingevolge dit 
artikel geschiedt de benoeming in het belang van de gemeente Achteraf gezien kan worden 
gesteld dat de benoeming van Klein niet in het belang van de gemeente was en ontheffing 
van Klein uit zijn functie op 8 oktober 2021 wel.

(53) In paragraaf 1.1 is al uitgebreider op de redenen tot ontheffing ingegaan, maar kortgezegd 
geldt het volgende. Klein heeft gedurende zijn benoeming niet aan zijn opdracht voor de 
waarneming van het ambt van burgemeester van de gemeente Scherpenzeel voldaan. Aller
eerst heeft hij niet de procesbegeleiding verzorgd bij de voorgenomen fusie, zoals een onaf
hankelijk en onpartijdig burgemeester dat behoort te doen. Door alleen al twee weken na 
benoeming (1 februari 2021) een brief te sturen naar het ministerie van BZK met het verzoek 
aan de minister "om in te grijpen" in de fusieprocedure heeft Klein laten zien dat hij niet in 
staat was tot onafhankelijke en belangeloze begeleiding en hier niet in staat toe wilde zijn. 
Daarnaast heeft hij geen invulling gegeven aan goed burgemeesterschap voor de gemeente 
Scherpenzeel:

• Klein heeft zich niet opgesteld als een onafhankelijke burgemeester die integer is en 
boven de partijen staat;

• Klein heeft het democratisch besluitvormingsproces geschonden, waarna door het 
afleggen van afwijkende verklaringen zijn integriteit is geschaad en er sprake is van 
een vertrouwensbreuk, zowel tussen verweerder en Klein als tussen Klein en een 
groot deel van de fractievoorzitters (en de raadspartijen zelf)

(54) Dit vormt een ernstige taakverwaarlozing. Vanwege deze redenen is het uitoefenen van de 
functie van waarnemend burgemeester door Klein niet verenigbaar met de belangen van de 
gemeente en de provincie. Dit is niet alleen de visie van verweerder, maar ook de visie van 
de meerderheid van de fractievoorzitters van de raadspartijen en het ministerie van BZK.

(55) De burgemeester heeft op basis van artikel 170 lid 3 Gemeentewet een zorgplicht voor de 
bestuurlijke integriteit van de gemeente. Door zijn gedragingen heeft Klein deze zorgplicht 
geschonden. Zoals volgt uit de jurisprudentie, mag van deze openbaar bestuurder een zeer 
hoge mate van integriteit worden verwacht en dient iedere schijn van het tegendeel door een 
dergelijke functionaris te worden voorkomen.^ Met andere woorden, het is belangrijk dat de 
burgemeester van onbesproken gedrag is. Hier kan Klein niet aan voldoen. Met name in deze 
tijd van COVID-19, is rust en vertrouwen in de burgemeester van het grootste belang. Het is

Zie bijvoorbeeld Rb Maastricht 2 januari 1996, JB 1996,31 (Biunssum)
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dan ook in het belang van de gemeente dat Klein wordt vervangen.

(56) Het aan Klein verleende ontslag berust ook op het standpunt van verweerder dat gebleken is 
dat de verhoudingen tussen Klein en verweerder, zodanig fundamenteel zijn verstoord dat, 
mede gelet op het bijzonder belang dat uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid moet 
worden gehecht aan een goede samenwerking tussen cvdK en burgemeester, een behoorlijk 
functioneren van deze bevoegde gezagen in de regio - onder meer m de vorm van de Veilig- 
heidsregio - niet meer was gewaarborgd. Verweerder en de burgemeesters moeten elkaar 
kunnen vertrouwen en op eikaars woord kunnen afgaan. Dat is niet langer geborgd. Deze 
onwerkbare verhouding is niet in het belang van de gemeente.

(57) Samengevat treffen cvdK en de burgemeesters elkaar veel en is het van belang dat er een 
goede verstandhouding is tussen cvdK en burgemeesters onder andere vanwege- a) het waar
borgen van integriteit en de ombudsfunctie, b) de kwaliteit van het openbaar bestuur en c) 
het toezicht op de gemeente en op de veiligheidsregio. De cvdK ziet toe op de samenwerking 
in het regionaal beleidsteam en kan daartoe aanwijzingen geven (artikel 41 lid 1 Wet veilig- 
heidsregio’s) volgens een door de regering gegeven ambtsinstructie (artikel 41 lid 2). Verder 
zijn er nog de vele informele overleggen die worden gevoerd in het kader van samenwerking, 
conflictoplossing en afstemming in bredere zin.

(58) Zoals reeds toegelicht, ook tussen een deel van de raad en Klein is een onwerkbare verhou
ding ontstaan. Het draagvlak bij een aantal fractievoorzitters van de raad ontbrak. Zonder 
draagvlak kan de burgemeester niet voldoende functioneren. Het vereist geen nadere toelich
ting dat dit niet m het belang van de gemeente is.

(59) Het was en is kortom niet in het belang van de gemeente en de provincie om Klein aan te 
houden. Goed om te realiseren is dat het aanhouden van Klein zou betekenen dat hij nog 
minimaal 14 maanden burgemeester zou blijven (de periode die nodig is om nieuwe burge
meester te benoemen via de reguliere procedure). Dit was en is onacceptabel.

3.3. Redenen kunnen besluit dragen - discretionaire bevoegdheid en ex nutte beoordeling

(60) De redenen voor ontheffing kunnen het besluit ook dragen. Hierbij is van belang dat de be
voegdheid tot ongevraagd ontslag een discretionaire bevoegdheid is.^^ Dit volgt uit de juris
prudentie voor de reguliere ontslagbevoegdheid en uit de Handreiking en parlementaire ge
schiedenis voor ontslag van de waarnemend burgemeester.^'* Dit heeft tot gevolg een terug
houdende toetsing door de bestuursrechter. Daarbij zal de rechter vooral toetsen aan rechts
beginselen, zoals willekeur, redelijkheid en misbruik van recht, maar ook aan procedurere
gels uit het Rechtspositiebesluit burgemeesters.^’ Het besluit kan deze toets doorstaan, zoals

ABRvS 9 februari 2011, ECLI NL-RVS 2011.BP3724, m nt P.C M. Hemen en C O L Luttmer, Rb Roermond 
14-10-2003, ECLI.NL.RBROE 2003 AN7659, m.nt. J A.F Peters; CRvB 13 juli 1995, TAR 1995,204 (Goes)

Ibid, Kamerstukken II1988/89, 19403, nr 10, p 160-168, Handreiking 2020, p 109 e v

Zie annotatie P.C.M. Hemen en C.0 L. Luttmer bij ABRvS 9 februari 2011, ECL1.NL.RVS:2011:BP3724 en de
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zal worden verwoord in paragraaf 3.4.

(61) In de bezwaarfase vindt een volledige heroverweging plaats van het primaire besluit. Deze 
volledige overweging zal verweerder uitvoeren. De feiten, die sinds het primaire besluit heb
ben plaatsgevonden, zullen daarbij ook worden meegenomen. Verweerder mag zijn oordeel 
over de ernst van en de eventuele herstelbaarheid van de verstoring in de verhoudingen der
halve ook baseren op de verdere ontwikkeling van die verhoudingen, zoals die zich na het 
nemen van het primaire besluit blijkt te hebben voorgedaan alsmede ook op bij nader onder
zoek tijdens de bezwaarprocedure verkregen gegevens. Ook kunnen daar eventuele procedu
rele gebreken worden hersteld.

(62) De wijze waarop Klein zich na het besluit van 8 oktober 2021, ook in de media en naar de 
gemeenteraad, over deze kwestie en verweerder heeft uitgelaten geeft zonder twijfel temeer 
blijk van een onherstelbare vertrouwensbreuk, die een verder gezamenlijk functioneren uit
sluit. Daarnaast tekenen deze gedragingen Klein niet als open en integer burgemeester.

(63) Concluderend, het ontslag kan worden gedragen door de feiten die daaraan door verweerder 
ten grondslag zijn gelegd (zie paragraaf 1 over de redenen) Er kan niet worden geconclu
deerd dat verweerder niet in redelijkheid had kunnen komen tot het oordeel dat voortzetting 
van het burgemeesterschap door Klein, gelet op diens gedragingen en de schade die is toe
bracht en bij voortzetting zal worden toegebracht aan de gemeente, aan de samenwerking 
met verweerder en aan het ambt van burgemeester in het algemeen, onaanvaardbaar is.

3 4. Besluit is niet anderszins onrechtmatig - geen strijd met abbb

(64) Uit paragraaf 1 volgt reeds dat het besluit van 8 oktober 2021 zorgvuldig tot stand is gekomen 
en dat aan het bestreden besluit een uitgebreide motivering ten grondslag ligt die tevens is 
gedeeld met Klein.

(65) Op het motiveringsbeginsel is reeds ingegaan in randnummer (8). Het feit dat het besluit geen 
motivering bevat, betekent niet dat het besluit niet voldoende gemotiveerd is. In het gesprek 
met Klein op 7 oktober 2021 is het besluit uitvoerig toegelicht Het bevreemdt verweerder 
dan ook dat verzoeker doet alsof de motivering voor het bestreden besluit ontbreekt of on
duidelijk is. De kabinetschef en gemeentesecretaris die aanwezig waren bij dit gesprek, kun
nen dit bevestigen.

(66) Verweerder heeft ook reeds toegelicht dat het ontbreken van de schriftelijke motivering moet 
worden beoordeeld vanuit de politiek-bestuurlijke context en het belang van Klein dat met 
niet-openbaarmaking was gediend. Verweerder is ook bereid om alsnog de motivering bij het 
primaire besluit in te voegen in de beslissing op bezwaar, maar verweerder verwacht dat de 
belangen van verzoeker hier niet mee worden gediend

verwijzing daar naar Dolle & Elzinga 2004, p. 340-341
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(67) Verder doet verzoeker een beroep op het beginsel van hoor- en wederhoor, het evenredig
heidsbeginsel, het fair-play-beginsel en het verbod op détoumement de pouvoir. Deze gron
den falen zoals hierna wordt toegelicht.

(68) Klein stelt niet te zijn gehoord en voelt zich overvallen door het besluit Dit is onjuist. Zoals 
toegelicht in paragraaf 1.2.2, heeft verweerder op 7 oktober 2021 in een persoonlijk gesprek 
met Klein zijn voorgenomen besluit meegedeeld en de redenen hiervoor toegelicht. In dit 
gesprek was er ruimte voor Klein om zijn visie te geven en dit heeft hij ook gedaan. De 
kabinetschef en de gemeentesecretaris waren bij dit gesprek aanwezig en kunnen dit beves
tigen. Verder zijn er eerdere gesprekken geweest, zoals het gesprek op 30 september 2021, 
waar de kwestie ook besproken is en Klein de ruimte is gegund om bijvoorbeeld de kwestie 
over de mail van 6 juli 2021 en de tegenstrijdige verklaringen te verhelderen. Sterker nog: 
Verweerder wilde Klein zelf horen over wat er precies gebeurd was maar Klein hield meer
dere gesprekken met verweerder af (zie Productie 15.4 en 5.2 verweerder). Er is dus geens
zins een schending van het beginsel van hoor- en wederhoor.

(69) Verzoeker stelt verder dat Klein onevenredig zwaar wordt getroffen in vergelijking met de 
doelen die het bestreden besluit dient. Dit ziet verweerder anders. Kleins gedrag kan worden 
beschreven als een ernstige taakverwaarlozing. De zwaarwegende belangen bij de ontheffing 
dienen te prevaleren boven het belang van verzoeker bij voortzetting van de huidige situatie. 
Gelet op de grote betekenis die om redenen van algemeen belang moet worden gehecht aan 
de betrouwbaarheid en onkreukbaarheid van de burgemeester vindt verweerder dat de ont
heffing niet onevenredig is aan de ernst van het geconstateerde gedragingen (onder meer 
schending democratisch proces en tegenstrijdige verklaringen hierover). Verweerder acht dit 
ook in lijn met de jurisprudentie.^^

(70) Ook is geen strijd met het fair play-beginsel of het verbod op détoumement de pouvoir. Ver
zoeker doet het voorkomen of hij ontslagen is omdat hij 'tegengas geeft' en zich heeft opge
steld als criticaster en maakt hierbij een vergelijking met kamerlid Omtzigt. Deze vergelij
king is geenszins op haar plaats. Zoals hiervoor beschreven in paragraaf 1.1, dit is niet de 
reden waarom Klein ontheven is uit zijn functie.

(71) Er zijn ook geen andere redenen om te veronderstellen dat sprake is van strijd met fair play 
beginsel of détoumement de pouvoir. Zoals hiervoor toegelicht in paragraaf 3.2.2, het besluit 
is juist genomen in het belang van de gemeente.

(72) Verzoeker stelt in zijn algemeenheid dat het bestreden besluit niet met de nodige zorgvuldig
heid tot stand is gekomen. Verweerder onderschrijft deze stelling niet. Het besluit (en het 
proces daaraan voorafgaand) is zorgvuldig voorbereid Bovendien, voor zover er aan het pri
maire besluit wel gebreken zouden kleven met betrekking tot een zorgvuldige voorbereiding 
ervan, kunnen deze in de bezwaarfase eenvoudig worden hersteld. Verzoeker kan zo nodig

CRvB 30 november 2006, ECU NL.CRVB 2006 AZ5091 en CRvB 10 mei 2012, 
ECLI'NL'CRVB-20I2BW5505
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bijvoorbeeld (nog een keer) uitvoerig de gelegenheid krijgen om zijn standpunten toe te lich
ten.

4. VERWEER 2: BELANGENAFWEGING LEIDT TOT AFWIJZING VERZOEK

(73) Mochten er toch twijfels zijn over de rechtmatigheid van het besluit, dan stelt verweerder 
zich op het standpunt dat ook een belangenafweging dient te leiden tot afwijzing van het 
verzoek. Ten overvloede, dit is tevens de belangenafweging die verweerder heeft gemaakt 
alvorens over te gaan tot het besluit van 8 oktober 2021.

(74) Verweerder wijst bovendien op een extra belang om niet te schorsen: de uitkomst van het 
voorlopig rechtmatigheidsoordeel. Het bestreden besluit is niet evident onrechtmatig. In te
gendeel, verweerder twijfelt niet dat uw voorzieningenrechter zal oordelen dat het besluit 
rechtmatig is en het bezwaar gerechtvaardigd ongegrond zal worden verklaard. Vanwege 
deze veronderstelde rechtmatigheid kan het belang van verzoeker nauwelijks gewicht in de 
schaal leggen. Er is dan ook geen reden voor schorsing van het besluit.

4.1. Gevolgen schorsing ontheffingsbesluit

(75) Verzoeker vraagt om de werking van het bestreden besluit te schorsen totdat onherroepelijk 
op het bezwaarschrift en mogelijke beroepschrift is beslist, dan wel een voorlopige voorzie
ning te treffen die u in de gegeven omstandigheden redelijk acht.

(76) Het toewijzen van het verzoek zou ertoe leiden dat de werking van het ontslagbesluit wordt 
geschorst, waardoor geen nieuwe waarnemer kan worden benoemd. Daarnaast zou dit bete
kenen dat Klein kan terugkeren als waarnemend burgemeester. Verweerder acht het gelet op 
de belangen van de gemeente Scherpenzeel onacceptabel als Klem zal terugkeren als waar
nemend burgemeester. Een terugkeer van Klein zou grote schadelijke gevolgen hebben.

(77) Verweerder wijst voor de goede orde nog een keer op de volgende reële gevolgen die het 
schorsen van het ontheffingsbesluit met zich kunnen brengen:

• De polarisatie in de gemeenschap, politiek en in de bestuurlijke verhoudingen blijft 
voortbestaan,

• Een groot deel van de gemeenteraad zal zich geïntimideerd blijven voelen (bijna 40 
procent),

• De onrust zal voortduren in plaats van de breed gedragen rust. Dit vraagt energie en 
tijd, terwijl die energie en tijd nodig is voor het bouwen aan een zelfstandige ge
meente Scherpenzeel.

(78) De gevolgen van de getroffen voorziening kunnen bovendien niet ongedaan worden gemaakt 
indien uw voorzieningenrechter het verzoek toewijst, maar het besluit in de bodemprocedure 
in stand blijft. Dit is anders bij het niet-toewijzen van de gevraagde voorziening. Dan kunnen 
de gevolgen van het bestreden besluit immers wel ongedaan worden gemaakt nu Klein dan 
zou kunnen terugkeren. Voor zover nodig is verweerder in dat verband bereid om toe te zeg
gen dat een nieuw te benoemen waarnemer indien er onherroepelijk komt vast te staan dat
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het besluit onrechtmatig is, zich terugtrekt (en Klein kan terugkeren). Anders dan verzoeker 
stelt, zal de situatie dat twee waarnemend burgemeesters zijn aangesteld zich dan ook niet 
voordoen.

(79) Een en ander kan als volgt nader worden toegelicht.

4.2. Groot belang gemeente bij benoemen nieuwe waarnemer

(80) Voorafgaand aan de benoeming van Klein als waarnemend burgemeester, heeft de raad aan 
de cvdK zijn wensen geuit over de nieuwe waarnemer. De (delegatie van de) raad wenste een 
waarnemend burgemeester die de rust kan bewaren, herstel van vertrouwen kan creëren, on
afhankelijk een brug kan slaan tussen de verschillende politieke partijen en wie bovendien 
betrouwbaar is. Zoals eerdergenoemd. Klein is juist aangesteld als waarnemer om te verbin
den en als burgervader de belangen van de gehele gemeente Scherpenzeel te behartigen. Een 
locoburgemeester (een wethouder) is niet onafhankelijk en staat niet boven de partijen, maar 
is politiek gelieerd. Dit is onwenselijk. Te meer in een gemeente waar bestuurlijke onrust 
heerst en in een de tijd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.^’ Een locoburgemees- 
terschap moet daarom zo kort mogelijk duren.

(81) De cvdK heeft daarom gezien de bestuurlijke situatie in de gemeente Scherpenzeel voorbe
reidingen getroffen voor het snel benoemen van een nieuwe waarnemer voor de gemeente. 
Er staan twee kandidaten klaar om deze functie op zich te gaan nemen. Bij deze voorberei
dingen zijn er gesprekken gevoerd met een delegatie van de gemeenteraad, waarbij de dele
gatie hun wensen voor een nieuwe waarnemer kenbaar heeft gemaakt. De gemeente Scher
penzeel verdient een burgemeester voor de gehele gemeenschap. De gemeente (en dus ook 
het college) heeft er daarom een groot belang bij om door te gaan en spoedig een nieuwe 
waarnemer te benoemen.

4.3. Persoonlijke belangen Klein bij terugkeer

(82) De gevolgen van het niet schorsen van het besluit zijn voor Klein persoonlijk slechts beperkt.

(83) Klein verkeert niet in financiële onzekerheid. Het niet-schorsen van het besluit heeft voor 
hem geen onomkeerbare gevolgen Indien Klein in het gelijk wordt gesteld in bezwaar of 
beroep, kan hij alsnog terugkeren in zijn positie zoals hiervoor uitgelegd Verzoeker stelt dat 
zij de kans klein acht dat na gegrondverklaring van het besluit Klein door de cvdK in zijn 
ambt wordt hersteld. Dit is onjuist. Het belang van de gemeente Scherpenzeel is leidend in 
de besluitvorming van verweerder en indien onherroepelijk komt vast te staan dat het onthef- 
fingsbesluit niet in het belang is van de gemeente Scherpenzeel, kan Klein terugkeren. Om 
die reden hebben de beoogde kandidaat nieuwe waarnemers ook te horen gekregen dat zij in 
een dergelijke situatie plaats moeten maken en zijn zij daarmee akkoord.

Ten overvloede' de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022.
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4.4. De gevraagde voorziening/discretionaire bevoegdheid

(84) Tot slot wijst verweerder nog op de aard en ingrijpendheid van de gevraagde voorziening, 
waar een grote mate van beoordelings- en beleidsvrijheid van de cvdK tegenover staat Dit 
heeft tot gevolg dat, zoals reeds hiervoor toegelicht, uw voorzieningenrechter gehouden is 
tot een terughoudende toetsing De wetgever heeft bewust de bevoegdheid van de cvdK om 
een waarnemend burgmeester te benoemen met willen beperken tot gevallen waarin het ge
meentebestuur hem verzoekt om in te grijpen:

"Maar ook de afwezigheid van een geschikte vervanger van de burgemeester kan een reden 
zijn. Vanzelfsprekend zal de commissaris van zijn bevoegdheid een terughoudend gebruik 
moeten maken en slechts in uiterste gevallen tot een ingrijpen in de normale waarnemings- 
regeling moeten overgaan. Het is echter niet eoed moseliik om in een alsemene reeelins 
aan te seven in welke de sevallen de commissaris tot het sebruik maken van deze bevoesd-
heid kan oversaan. Daarvoor ziin de uitzonderinsssituaties te divers en te onvoorspelbaar.
In de bepaling dat ingrijpen van de commissaris «in het belang van de gemeente» moet 
zijn, ligt naar onze mening een voldoende waarborg besloten. f..j

"Wil zouden de bevoegdheid van de commissaris echter niet willen beperken lot sevallen
waarin de eemeenteraad om ziin insrijpen verzoekt. Het kan voorkomen dat een gemeente
bestuur zijn taken slecht regelt of met goed kan regelen, omdat er in de raad bij voorbeeld 
geen geschikte kandidaat is die de functie van de burgemeester kan waarnemen. In beide 
gevallen moet de commissaris kunnen ingrijpen. In het tweede geval zal de raad daarom 
zelf wel verzoeken. In het eerste geval is dat minder waarschijnlijk. [..] (onderstreping: 
Stibhe)

4.5. Concluderend: ook belangenafweging leidt tot afwijzing van het verzoek

(85) Kortom, het treffen van de voorziening is niet noodzakelijk Daarnaast wegen de belangen 
van verzoeker bij schorsing van het besluit duidelijk minder zwaar dan de belangen van ver
weerder bij niet-schorsing. De persoonlijke gevolgen voor Klein zijn daarbij zeker niet on
evenredig getroffen in verhouding tot de belangen die worden gediend met onmiddellijke 
uitvoering van het bestreden besluit. Andersom, zijn de gevolgen van het schorsen van het 
besluit voor de gemeente Scherpenzeel en het algemeen belang wel onevenredig in verhou
ding tot de belangen die zouden kunnen worden gediend met schorsing.

Kamerstukken II 1988/89, 19403, nr. 10, p. 160-168.
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5. CONCLUSIE

Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens verweerder om:

(1) het verzoek om een voorlopige voorziening af te wijzen.
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