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Geachte raad,

Wij hebben toegezegd uw raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken rondom het
ontslag van voormalig gemeentesecretaris J.W. van Tuijl. Wij hebben op zo december zo16
besloten de bezwaren van Van Tuijl tegen zijn ontslag ongegrond te verHaren.
Wij hebben in december zot5 besloten om toenmalig gemeentesecretaris de heer Van Tuijl per
r januari zo16 eervol ontslag te verlenen. Hij heeft benyaar ingediend tegen dit besluit. Wij
hebben het advies van de bezwaarschriftencommissie juni jl. ontvangen. Het besluit op bezwaar
hebben wij aangehouden, hangende een mediationtraject dat wij mei jl. samen met de heer
Van Tuijl gestart zijn. Partijen hebben rz september jl. het mediationtraject beëindigd.
Na de beëindiging van de mediation hebben wij contact opgenomen met de heer Van Tuijl over
een eventueel gezamenlijk communicatietraject, en over het vervolg. Immers, in overleg hebben
partijen de behandeling van het bezwaarschrift opgeschort gedurende het mediationtraject.
Uit dit gesprek bleek dat beide partijen de mogelijkheid van een minnelijke oplossing verder
wilden onderzoeken. Onze insteek daarbij was het sluiten van een overeenkomst om finaal
afscheid van elkaar te nemen - via een bemiddelingsbureau - en de juridische procedures te
beëindigen. Na dit gesprek is een aantal stappen doorlopen. Uiteindelijk is het helaas niet tot
een voor beide partijen bewedigend resultaat gekomen. Daardoor werd formele besluiworming
op de benvaren van de heer Van Tuijl onvermijdelijk.

Wij lichten in de bijlage ons besluit en het proces nader toe. Wij hebben aan deze bijlage
geheimhouding opgelegd. De bijlage bevat informatie, waarvoor geldt dat openbaarmaking
daarvan in strijd is met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en
betrokkenen onevenredig kan bevoordelen of benadelen.
Hoogachtend,
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