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Opsteller:  College van burgemeester en wethouders 

Kenmerk:   Z/21/004176 - D/22/050470   

Datum:   26 januari 2022 

 

 

Onderwerp:   Reactie college met betrekking tot raadsvragen FermWerk 

   

 

Geachte raadsleden,  

 

Aanstaande donderdag staan raadsvragen van Woerden & Democratie op de agenda die betrekking 

hebben op Ferm Werk. Inmiddels zijn over deze vragen ook berichten verschenen in een aantal 

media. Ook staat een motie op de agenda van Woerden & Democratie die voor een deel (in de 

constateringen) raakt aan hetzelfde onderwerp.  

 

Zoals we in de reactie in de media hebben vermeld, communiceren we in z’n algemeenheid niet 

inhoudelijk over zaken van personele aard. We hebben in zulke gevallen te maken met de privacy van 

verschillende betrokkenen en het belang van de genoemde organisatie. Als het voor uw raad relevant 

is om bepaalde informatie te kennen, dan wordt u hierover onder geheimhouding geïnformeerd. Dat is 

in dit geval ook gebeurd. Uw raad heeft de geheimhouding unaniem bekrachtigd.  

 

Dat betekent dat het college de raadsvragen van Woerden & Democratie niet tijdens de vergadering 

zal beantwoorden, omdat deze openbaar is. Indien de gemeenteraad wil spreken over dit onderwerp, 

dan bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om dit in een besloten vergadering te doen, zoals we 

ook al eerder hebben aangegeven. Ten aanzien van de motie die is ingediend geldt dat deze 

donderdagavond wel kan worden behandeld, indien de geheimhouding wordt gerespecteerd ten 

aanzien van de casus Ferm Werk.  

 

Wij hechten er veel belang aan om te benadrukken dat een veilige werkomgeving van het grootste 

belang is. Deze moet vanzelfsprekend zijn. Grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn in alle 

gevallen onacceptabel, dus ook binnen de gemeentelijke organisatie en organisaties waarmee we 

samenwerken.  Als er een melding over binnenkomt, moet die altijd serieus genomen worden en 

worden onderzocht. Mensen die dit overkomt, moeten zich bij het doen van hun verhaal altijd veilig, 

gehoord en serieus genomen voelen. En dat geldt onverkort voor het wederhoor van mensen die 

beschuldigd worden. 
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Ook wij hebben de recente berichtgeving rond The Voice of Holland gevolgd. Veel organisaties kijken 

opnieuw naar hun eigen beleid ten aanzien van het tegengaan van ongewenst gedrag. Wij spreken 

geregeld met onze vertrouwenspersonen, medezeggenschapsraad, OR en andere organen over de 

werking van onze procedures. Wij hebben geen reden te twijfelen aan die werking en de 

mogelijkheden voor onze mensen om in vertrouwen meldingen van welke aard dan ook te kunnen 

doen.  

 

De huidige publiciteit over dit onderwerp heeft grote invloed op de organisatie en de medewerkers van 

Ferm Werk. Het leidt tot onrust en vragen. We keuren de handelswijze van Woerden & Democratie af, 

temeer omdat er altijd de mogelijkheid is om in beslotenheid te spreken over de feiten en 

omstandigheden van deze casus en wij niet in de gelegenheid zijn om hier in openbaarheid over te 

spreken.  

 

We vinden het belangrijk om met de gemeenteraad geheime informatie te kunnen delen en te 

bespreken. Geheimhouding wordt niet lichtvaardig opgelegd. Wij zullen daarom ten aanzien van de 

casus Ferm Werk door een extern bureau een onderzoek laten instellen om te bepalen of de 

geheimhouding is geschonden door het persbericht en de raadsvragen van Woerden & Democratie. 

Indien dat het geval is zullen we daarvan aangifte doen.  

 

Met vriendelijke groet, 

College van burgemeester en wethouders van Woerden, 

 

 

drs. M.H. Brander    V.J.H. Molkenboer 

gemeentesecretaris                       Burgemeester  

 

 


