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Geacht College, 

Zoals u bekend is, heeft onze organisatie WitchWorld zich gedwongen gezien haar 
operationele activiteiten te beëindigen. De redenen hiervoor achten wij bij u bekend; van uw 
kant is er niet naar gevraagd. 
Van uw zijde is hierop, behoudens een vijftal bij elkaar horende 'tweets' ook niet op 
gereageerd, zeker niet rechtstreeks naar ons. Dat heeft ons verbaasd. 

Het heeft ons echter onaangenaam verrast dat oud-wethouder Herrema dinsdag 23 oktober 
j.l. een concept van wat uiteindelijk 'de warme brief' werd welke door de gemeente op 
herhaald aandringen van onze zijde t.b.v. de Chinese inversteringsmaatschappijen met wie 
wij in bespreking waren, via Facebook heeft gemeend te moeten openbaren. 
Dit concept behelst overigens niet wat uiteindelijk werd geschreven, staat weliswaar niet op 
briefpapier van de gemeente en is niet ondertekend, maar de naam van de schrijfster, oud
directeur Stadsontwikkeling Gerda Blom, staat eronder. Ik heb alle reden om aan te nemen 
dat mevrouw Blom tevoren niet op de hoogte was gesteld van het publiceren van bedoeld 
stuk op Facebook, maar dit terzijde. 
Inmiddels heeft Omroep Flevoland het bewuste concept in een item op haar nieuws-website 
getoond, eruit geciteerd en de oud-wethouder erover aan het woord gelaten, overigens 
zonder wederhoor. 

Het lijkt mij allereerst voor de gemeente Almere en de zorgvuldigheid in haar relatie tot haar 
burgers, die zij zegt hoog in het vaandel te dragen, niet bevorderlijk dat (oud-)ambtsdragers 
interne, als vertrouwelijk te beschouwen, documenten zonder toestemming openbaren, met 
welk doel dan ook. 
Voorts vraag ik u of het de heer Herrema naar uw mening rechtens is toegestaan om dit 
laatste te doen en of hij van uw college of anderszins vanuit de gemeente daarvoor 
toestemming heeft gekregen. 

 
 
 

  
 

 
 



In het kader van het bovenstaande wii ik ook graag van u weten of de heer Herrema nog 
meer van deze (al dan niet officiële) gemeentelijke stukken in zijn bezit heeft en zo ja, of u 
voornemens bent hem hierop aan te spreken of andere stappen te ondernemen teneinde te 
voorkomen dat ook deze stukken door of vanwege hem in de openbaarheid worden 
gebracht. 

Ik verneem graag van u of u tevoren op de hoogte was of bent gesteld van voornoemd 
handelen van de heer Herrema. Verder verneem ik graag of en op weike wijze u de oud
wethouder kenbaar zult maken dat u zijn handelen afkeurt en hoe u dit handelen in de 
toekomst gaat voorkomen. 
Uiteraard kunt u niet verantwoordelijk worden gehouden voor de persoonlijke daden van uw 
oud-collega, maar ik meen wel van u te kunnen vragen om waar mogelijk zorg te dragen 
voor voorkoming van deze daden. Kennelijk is dat met betrekking tot bedoelde publicatie 
niet (voldoende) gebeurd. 

Hoewel de oud-wethouder recht heeft op zijn eigen mening, heeft hij bovendien ook 
gemeend om zich zeer negatief uit te moeten laten over de eigenaren van het Kasteel 
Almere, iets dat de toch al broze relatie niet verbetert en ons hindert in onze eventuele 
poging om toch te komen tot het resuitaat dat wij in december 2017 met de burgemeester 
bespraken. 

Ik dien derhalve bij deze wel een officiële klacht bij u in met betrekking tot het handelen van 
een oud-wethouder, de heer Herrema, nu hij kennelijk beschikt over documenten die ik op 
het gemeentehuis en niet elders opgeborgen mag achten en hij de vertrouwelijkheid van die 
documenten, die hem bekend moet zijn, schendt. Voorts geldt mijn klacht het feit dat 
ambtelijke stukken van het gemeentehuis kennelijk niet veilig zijn voor, in mijn ogen, 
onrechtmatig gebruik 

Met ho g. 

Ton 
Wi mo 

CC: Gemeenteraad Almere 
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Geachte heer Theunis,  

 

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 30 oktober 2018  met als 

onderwerp “Klacht”. 

 

De brief is ter kennis gebracht aan de leden van de gemeenteraad en aan het college 

die als eerste het verantwoordelijk bestuursorgaan is. Daarom is het college om een 

inhoudelijke reactie gevraagd. Verder is het aan de beoordeling van de leden van de 

raad of de inhoud van uw brief op dit moment aanleiding is tot nadere stappen. 

 

Ik maak u erop attent dat alle ingekomen brieven voor de gemeenteraad openbaar 

zijn. Uw brief wordt gepubliceerd op onze website en is toegankelijk voor iedere 

geïnteresseerde. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de 

Raadsgriffie. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

de Griffier, 

 

 

 

 

J.D. Pruim 
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