
Mail 6 maart 2020 
 
 
 
 
Geacht raads-/commissielid van de gemeente Beemster, 
 
Bijgaand zend ik u de open brief welke ik vandaag heb gezonden naar de Commissaris van de Koning 
te Noord-Holland.  
 
Dit om u kennis te laten nemen van het feit dat er meerdere kandidaten waren die zich kandidaat 
hadden gesteld voor de functie van waarnemend burgemeester in uw gemeente en om u tevens te 
informeren hoe daarmee is omgegaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ernst van Damme  
 
PS: Verzoek aan griffier dit op te nemen in de ingekomen stukkenlijst van uw raad.  
 

Ingekomen: 6 maart 2020 
Registratienummer: 1505380   
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De Commissaris van de Koning 
De heer A. van Dijk  
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
 
Purmerend, 6 maart 2020 
 

OPEN BRIEF 

 
Mijnheer Van Dijk, 
 
Op 30 mei 2018 heb ik bij uw voorganger gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van 
Amsterdam. In de tweede door hem ingestelde ronde, gemotiveerd door het feit dat de 
uiteindelijk ‘gekozen’ burgemeester - mevrouw Halsema - die dat in ronde één blijkbaar niet 
had gedaan. Samen met nog een aantal anderen die overigens In die ronde slechts als 
‘franje’ hebben meegedraaid. Zo hebben deze laatsten vooral uit de krant moeten vernemen 
dat de keuze voor de burgemeester van Amsterdam was gemaakt. 
 
Tevens wens ik op te merken dat destijds ook de Amsterdamse media als Telegraaf en het 
Parool de kandidaten die zichzelf openbaar bekend maakten - waaronder één kandidaat 
zelfs terecht met een gevoel van schaamte solliciteerde - breed kenbaar maakten en mijn 
transparante sollicitatie doelbewust niet publiceerden. Nadat ik deze manipulatieve vorm 
van discriminatie aan deze media kenbaar maakte heb ik daar niets meer van mogen 
vernemen. Hetgeen mij helaas niet als verrassend overkwam. Uiteraard kan ik u dit 
vluchtgedrag niet in uw persoonlijke schoenen schuiven, maar is het mij al enkele jaren 
duidelijk dat de kruisbestuiving tussen media en politiek behoorlijk manipulatieve vormen 
aan kan nemen.  
 
Dit ‘verlies’ nemend heb ik uw commissaris op 3 juli 2019 geschreven dat ik mij beschikbaar 
blijf stellen als waarnemend bestuurder en op termijn kan worden benaderd voor de functie 
van burgemeester te Purmerend. Ik heb u enkele maanden daarna nog een herinnering 
moeten zenden over uw reactie hierop, waarop u toen wel hebt gereageerd met een korte 
mail dat u mijn boodschap van 3 juli wel had ontvangen en mijn wens had toegevoegd aan 
‘uw dossier’. 
 
Op 23 december 2019 heb ik u mijn sollicitatie gezonden voor de functie van waarnemend 
burgemeester van de gemeente Beemster, waarvan u mij op dezelfde dag uw bevestiging 
van ontvangst heeft gezonden. En heb ik verder van u in het kader van deze sollicitatie tot op 
vandaag niets meer vernomen? Zelfs geen briefje dat “in verband met de komst van een 
beter gekwalificeerde kandidaat u niet voor mij heeft gekozen”. Ook een dergelijke 
‘afscheidsboodschap’ zou ik niet geaccepteerd hebben omdat ik zeker weet dat er aan mijn 
kennis, kunde en ervaring niets ontbreekt op basis waarvan ik een dergelijke 
verantwoordelijke functie niet aan zou kunnen.  
 
Vandaag lees ik dan tot mijn grote verbazing - wederom uit een krant - dat u ene Karen 
Heerschop tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beemster heeft benoemd? Ik 
vind dit nogal onfatsoenlijk. Eens te meer omdat het u blijkbaar niet interesseert hoe u om 
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moet gaan met de overige sollicitanten naar deze functie. Ik ben dan ook zeer ontstemt over 
de arrogante wijze waarop u en overige leden van ‘ons landsbestuur’ dergelijke 
benoemingen in de achterkamertjes beklinkt. Ik heb pas ook vernomen dat uw waarnemend 
burgemeester Bert Blase uit Heerhugowaard zich in het openbaar en met een videootje 
wenst te solliciteren op de burgemeestersvacature te Den Haag. In de hoop dat een ieder 
zijn transparantie kan waarderen. Hoewel hij meent hiermee een trend te zetten moet ik 
hem teleurstellen want een aantal - waaronder ikzelf - hebben deze transparantie al vóór 
hem betracht. Onder dit juk van deze - nog steeds besloten - benoemingscultuur laat u zich 
blijkbaar alleen beïnvloeden door uw ‘adviseurs’ uit de eigen vooringenomen bestuurlijke 
gremia. En daar heb ik uiteraard - gezien mijn persoonlijke ervaring hiermee - mijn eigen 
bedenkingen bij.  
 
In mijn politieke carrière in - met name in Purmerend - hebben uw collega bestuurders 
ambtenaren, en ondeskundig opererende mede-politici mij onwettig en onterecht 
gestigmatiseerd en zwartgemaakt. Ik ben er van overtuigd dat deze jarenlange hetze vooral 
bedoeld was om mij politiek te beschadigen. Ik heb uw voorganger al jaren eerder van de 
onderdrukkende bestuurscultuur en gebrek aan integriteit bij de gemeente Purmerend op 
de hoogte gebracht. Daar heeft hij destijds niets mee gedaan. 
 
En ben ik er welhaast van overtuigd dat dit soort belasterende praatjes op de een of andere 
wijze bij u terecht komen. Zo wisten mij een tweetal ambtenaren van Purmerend mij in een 
gesprek op 6 januari jongstleden mij te melden - op mijn bekendmaking dat ik als 
waarnemend burgemeester voor De Beemster had gereageerd - “dat dat niet zal gebeuren”?  
 
Blijkbaar beschikten bovenstaande ambtenaren al over de informatie waar ik vandaag pas 
achter kom? Het is dan ook schokkend om te ervaren in hoeverre de gemeente Purmerend 
wenst te gaan in het doelbewust aantasten van nu ook mijn persoonlijke levenssfeer door 
obstructief in te grijpen op mijn persoonlijke carrière. En heeft u hen daarbij blijkbaar 
voldoende ‘oor’ gegeven. Dat betreur ik ten zeerste, eens te meer omdat u daarmee de 
burgers en de Beemster politiek een uitstekende burgemeesterskandidaat heeft onthouden. 
 
Het is tevens reden dit schrijven ook als open brief te publiceren en als kopie aan de 
gemeenteraadsleden van de gemeente Beemster aan te bieden. Met als doel daarmee de 
ingezetenen en politiek van de gemeente Beemster vooral op de hoogte te stellen van wat 
zich achter de gordijnen van de benoemingsprocedure van hun tijdelijke burgemeester heeft 
afgespeeld. Van u persoonlijk verwacht ik een welgemeend excuus. En raad ik u van harte 
aan niet de fout te maken om dit schrijven te negeren of af te doen met vermeende 
karaktereigenschappen over mij als persoon.  
 
Ik wacht uw dit keer wat meer fatsoenlijke reactie graag af, 
 
E. van Damme 
Purmerend 
 
 


