
STATEMENT BURGEMEESTER DILIA BLOK  

mbt Guido Schoomeesters 

 

Burgemeester Dilia Blok reageert met een statement na de extra raadsvergadering van 

dinsdag 9 februari waarin wethouder Guido Schoolmeesters met onmiddellijke ingang uit 

zijn functie werd gezet. 

 

,,De gemeente Someren heeft integriteit hoog in haar vaandel staan. Helaas zijn diverse 

signalen buiten en binnen onze organisatie over het mogelijk niet integer handelen van 

wethouder Schoolmeesters aanleiding geweest om op dinsdag 3 november 2020 het 

onderzoeksbureau Necker van Naem Integriteit BV opdracht te geven dit zorgvuldig te 

onderzoeken. Op dinsdag 19 januari 2021 heb ik de raad het onafhankelijk 

onderzoeksrapport onder geheimhouding aangeboden. Ik heb ze verzocht dit in behandeling 

te nemen en daaraan eventueel politieke consequenties te verbinden. 

 

Een deskundig onderzoek heeft geholpen om de feiten in kaart te brengen. Geruchten 

kunnen daarmee worden ontzenuwd. Zowel de wethouder als de gemeente hebben 

vervolgens aan een bestuurskundige opdracht gegeven voor een contra-expertise. 

 

Dit heeft op donderdag 28 januari tot een procedure overleg geleid tijdens een besloten 

gedeelte van de raadsvergadering. Daar is besloten de eerder geplande vergadering te 

verplaatsen om dit rapport te behandelen. 

 

In een extra raadsvergadering op dinsdag 9 februari heeft de raad het onderzoeksrapport 

behandeld. Na het bespreken van dit rapport heeft de raad gisteren besloten om het 

vertrouwen in wethouder Schoolmeesters op te zeggen. De meerderheid van de raad heeft 

hiertoe een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Schoolmeesters. 

 

De wethouder heeft de motie van wantrouwen naast zich neergelegd. Omdat de wethouder 

niet zelf ontslag genomen heeft, heeft de raad het voorstel gedaan om de wethouder direct 

te ontslaan (conform artikel 49 Gemeentewet). Hiervoor heeft de raad schriftelijk, met een 

meerderheid, voor gestemd. 

 

Tot slot, dat ik opdracht heb moeten geven voor het integriteitsonderzoek is ingrijpend voor 

alle betrokkenen, voor de wethouder en zijn familie, voor de gemeente en ook voor mij 

persoonlijk. Ik betreur het zeer dat ik dit onderzoek heb moeten laten uitvoeren en ook het 

vertrek van de heer Schoolmeesters, maar respecteer de keuze van de gemeenteraad.'' 

 

 


