
Corsanummer:  
 
 
Op 7 oktober 2013 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Wim van der 
Noordt van de fractie Enschede Solidair gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex 
artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt. 
 
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Wim van der Noordt (Enschede 
Solidair) inzake Beantwoording art. 38 RvO vragen dhr. van der Noord over de Stadsbank. 
 
 
Wij stellen vast dat de vragen in het algemeen gaan over het acteren van het Dagelijks Bestuur 
respectievelijk de Voorzitter van de Stadsbank in relatie tot een arbeidsrechtelijke procedure, 
waarin het college geen  rol speelt. Voor de beantwoording van de bijgevoegde artikel 38 RvO 
vragen hebben wij informatie ingewonnen bij de voorzitter van het DB en interim manager van 
de Stadsbank Oost Nederland.  
 
 
Vraag 1: Is er binnenkort een afspraak tussen bestuursvoorzitter/ wethouder Welman en de 
klokkenluiders uit Stadsbankdossier? 
 
 
 
Antwoord:  
Uit informatie van de Stadsbank blijkt dat de voorzitter en de secretaris van het DB van de 
Stadsbank op 9 oktober jl. met de  (ex-) medewerkers van de Stadsbank hebben gesproken. 
 
Vraag 2: Zo ja, wat is de insteek? Wat is het doel c.q. beoogd resultaat?  
 
 
Antwoord: 
Tevens blijkt uit informatie van de Stadsbank dat het gesprek in een goede en constructieve 
sfeer is verlopen. Door alle aanwezigen is vastgesteld dat het belangrijkste is dat de rust bij de 
medewerkers van de Stadsbank Oost Nederland terugkeert. Door het DB van de Stadsbank zijn 
excuses gemaakt over de gang van zaken en is een schadeloosstelling van enkele duizenden 

De 4 ex-medewerkers hebben in het gesprek verzocht om erkenning te 
krijgen als klokkenluider.  
 
 
Vraag 3: Klopt het dat wethouder Welman als bestuursvoorzitter Stadsbank eind 2012 
klokkenluiders heeft gedreigd met juridische stappen als zij de gang naar de media zouden 
maken?  
 
Antwoord:  
Op 2 november 2012 heeft de advocaat van de ex-medewerkers een brief van de voorzitter van 
het bestuur ontvangen met daarin het duidelijke verzoek de nodige terughoudendheid te 

omdat zoals de advocaat van de ex-werknemers zelf ook expliciet aangaf in een 
brief daarvoor het concrete bewijs ontbrak. De uitkomsten van het Berenschot-rapport waren 
immers eind 2012 nog niet bekend. Als werkgever van het personeel heeft het bestuur de 
zorgplicht om, in het geval de advocaat en/of ex-werknemers feitelijk onjuiste of ongefundeerde 
beschuldigingen uiten, juridische acties worden ondernomen. Dit is in dit soort situaties 
gebruikelijk. 
 
 



 
Vraag 4: Zo ja, waarom is dat gebeurd, zeker in het licht van vernietigende conclusies 
Berenschot? Vindt u ook dat hier ongeoorloofd machtsmisbruik naar het personeel is 
uitgeoefend door de wethouder? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3  
 
 
Vraag 5: Hebben klokkenluiders n.a.v. rapport Berenschot excuses gekregen van Stadsbank/ 
Bestuursvoorzitter Welman? 
 
 
Antwoord: 
Het Dagelijks Bestuur van de  Stadsbank heeft op  9 oktober jl. excuses aangeboden aan de ex-
werknemers.  
 
Vraag 6: Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en met welk resultaat? 
 
 
Antwoord:  
Zie het antwoord op vraag 5. 
 
 
Vraag 7: Is directeur de J nog steeds in dienst bij de Stadsbank? 
 
Antwoord:  
De directeur heeft tot op heden een formeel dienstverband bij de Stadsbank. 
 
Vraag 8: Zo ja, is hij dan met ziekteverlof/wordt ie doorbetaald? 
 
Antwoord: 
De directeur is direct na het verschijnen van het Berenschot-rapport verzocht zijn activiteiten 
met directe ingang neer te leggen. De directeur staat tot op heden op de loonlijst van de 
Stadsbank 
 
 
Vraag 9: Zo nee, hoe hoog was afkoopsom voor De J? 
 
Antwoord:  
Zie het antwoord op vraag 7.  
 
Vraag 10: Hoeveel geld is in de begroting opgenomen voor afkoopsommen voor management 
Stadsbank dat moet vertrekken/op zijspoor staat? 
 
Antwoord:  
In de begroting van de Stadsbank zijn hiervoor geen specifieke bedragen opgenomen. De 
Stadsbank heeft uitsluitend algemene reserves en voorzieningen, waaruit ook dit soort kosten 
worden betaald. Voor de begrote hoogte van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar 
de begroting 2014 van de Stadsbank Oost Nederland (Stuknummer: 16680, datum 14-5-2013 
Stukkenstroom van de Griffie van de gemeente Enschede).  
 
 
Vraag 11: Hoe is het personeelsbeleid verbeterd en hoe is dat beleid in de praktijk nu t.o.v. de 
chaos in 2010/2011/2012?  Is er een nieuwe Hoofd P en O aangesteld en is de oude, 
ongeschikte functionaris, inmiddels ontslagen wegens ondeskundigheid en is daar een 
afkoopsom voor betaald (zo ja, hoeveel). 



 
Antwoord: 
 
Uit informatie bij de Stadsbank blijkt dat op gebied van personeel en organisatie op allerlei 
fronten (o.a. informatie & communicatie, sfeer, stijl van leidinggeven, organisatiestructuur, 
relatie met OR,  medewerkersbetrokkenheid, personele jaarplancyclus, ziekteverzuimbeleid 
e.d.),forse verbeteringen zijn bewerkstelligd, dit naar volle tevredenheid van medewerkers, OR 
en bestuur. 
Er is een nieuwe coördinator P&O aangesteld. Met betrekking tot, het hoofd bedrijfsvoering en 3 
andere managers wordt gesproken over beëindiging van het dienstverband. 
  
 
Vraag 12: Vindt Wethouder Welman als bestuursvoorzitter en verantwoordelijk Enschedees 
Wethouder zijn functioneren in deze zaak voldoende? 
 
Antwoord: Ja. 
  
Vraag 13: Heeft u inmiddels ongeoorloofde zaken, handelingen en gedane toezeggingen 
ontdekt door uw voorganger CDA bestuurder M. Koomen t.a.v. de stadsbank?  Zo ja, welke? 
 
Antwoord: 
Het DB van de Stadsbank heeft de burgemeester van Enschede recentelijk ter kennisname een 
onderzoek aangeboden, gericht op de feitelijke gang van zaken rond de opdrachtverstrekking 
vanuit de SON aan het bedrijf InnProcon B.V. Hierbij was ook mevrouw Koomen betrokken. Dit 
onderzoek is op 11 oktober jl. ter kennisname aangeboden aan de leden van het Algemeen 
Bestuur en de burgemeester van Enschede. Op dezelfde datum heeft de burgemeester de brief 
en de rapportage toegezonden aan de gemeenteraad. 
 
Enschede, 15 oktober 2013 
 
Burgemeester en Wethouders van Enschede, 
de Secretaris, de Burgemeester, 
 
 
 
M.J.M. Meijs P.E.J. den Oudsten 
 
 


