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Onafhankelijk raadslid Ernst van Damme sleept het college van Purmerend voor de rechter. Hij wil
dat zijn toegangsverbod voor een gedeelte van het stadhuis van tafel gaat en spant daarom een kort
geding aan.
Het college besloot in mei dat Van Damme niet meer welkom is in het gedeelte van het stadhuis
waar de ambtenaren werkzaam zijn. Volgens het college was die maatregel nodig vanwege ’de
hardnekkigheid waarmee u ten onrechte medewerkers van de gemeente Purmerend in een kwaad
daglicht probeert te stellen’. ,,Wij willen confrontaties tussen u en onze medewerkers voorkomen en
bevorderen dat zij in alle vrijheid en rust hun werk kunnen doen’’, aldus burgemeester en
wethouders. Van Damme mag nog wel in het openbaar toegankelijke deel van het raadhuis komen,
zoals de raadszaal, en ook de fractieruimtes. De rest van het stadhuis mag hij alleen onder
begeleiding betreden.
Van Damme vindt echter dat hij door het college in een kwaad daglicht wordt gesteld. Hij heeft een
advocaat in de arm genomen en vecht het verbod aan. Volgens het raadslid heeft hij niets verkeerd
gedaan en gaat het om ’vage beschuldigingen’ aan zijn adres. ,,Dit is een hetze, puur gericht tegen
mij als persoon.’’
Advocaat Jaap van Beijsterveldt vindt het collegebesluit slecht gemotiveerd. ,,Je denkt: wat is er
gebeurd, en met wie is er precies wat gebeurd? Tot op de dag van vandaag is een antwoord van het
college uitgebleven.’’ Zowel op vragen van Van Damme zelf als op brieven van zijn advocaat wordt
niet gereageerd, zegt Van Beijsterveldt. ,,Terwijl dit mijn cliënt belemmert in zijn werk. Bovendien
zitten er niet alleen ambtenaren in het betreffende deel van het stadhuis, maar ook de kantine. Het
is stigmatiserend om door een bewaker begeleid te moeten worden als je een broodje wil eten.’’
Verder twijfelt de advocaat aan de zorgvuldigheid van het besluit. Zo is er vooraf niet met Van
Damme gesproken, betoogt hij. ,,Het is nu aan de rechter om te zeggen of het besluit rechtsgeldig
is.’’
Het gaat Van Damme niet alleen om het gedeeltelijke toegangsverbod waar hij zelf onder gebukt
gaat. ,,Het gaat om de ruimte die raadsleden hebben om hun controlerende taak uit te oefenen. Het
gaat om mijn eigen belang, maar ook om het grotere belang voor het functioneren van de lokale
democratie. Er gaat een hoop tijd in zitten, en dat gaat ten koste van mijn raadswerk. Dat moet dan
maar.’’
De dagvaarding gaat over twee weken de deur uit. ,,Tot die tijd hopen we dat er nog tussentijds
overleg mogelijk is’’, zegt Van Beijsterveldt.

