Herrema is verontwaardigd na aantigingen na onbedoeld broekzaktelefoontie
Op maandagavond 4 iuni heef wethouder Herrema tidens de fractevergadering van ziin parti op de
gang omstreeks 22.55 uur een telefoongesprek met een partigenoot gevoerd van 7,5 minuut. Direct
daarna heef hii met de telefoon in ziin broekzak het toilet bezocht, waarna omstreeks 23.02 een 13
seconden durend onbedoeld telefoonverbinding heef plaatsgevonden met een redacteur van
Almere deze Week. Vervolgens heef wethouder Herrema om 23.04 een fractegenoot gebeld
waarna hii weer is aangeschoven aan de fractetafel.
Dinsdag heef de betrefende redacteur via messenger contact gezocht met Herrema om hem te
melden dat er een onbedoeld broekzakgesprek had plaatsgevonden. De wethouder heef hem voor
dit signaal bedankt en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. (Aanschaf hoesie).
Wethouder Herrema neemt afstand van de zware aantigingen die Almere deze week richtng hem
uit. De werkrelate met Almere deze Week en de betrefende redacteur was tot dusver prima.
Zoals Herrema bii herhaling duideliik heef gemaakt aan zowel de direct betrokken redacteur als de
hoofdredacteur van Almere deze Week betreurt de wethouder dat hii de redacteur door de
onbewuste en onbedoelde telefoonverbinding op 4 iuni op 23.02 uur gedurende derten seconden in
verlegenheid heef gebracht. Dat laatste geldt ook voor hemzelf: Herrema schaamt zich voor het feit
dat een ander middels een broekzaktelefoontie getuige is geweest van ziin plegen van een “ grote
boodschap “. Een piinliiker moment voor een dergeliike verbinding is nauweliiks denkbaar.
Omdat voor dit zogenoemde broekzakgesprek een eerder onbedoeld bericht was verstuurd en
Almere deze week melding heef gemaakt bii de gemeente heef wethouder Herrema direct het
onafhankeliike onderzoeksbureau Hofmann ingezet om het onbedoelde telefoonverkeer te
onderzoeken. Herrema heef het integriteitrapport beschikbaar gesteld dat enkele weken geleden
voor hem en alle overige aan te stellen wethouders is opgesteld. Almere deze Week wilde dit niet
inzien. Net zo min wilden ze wachten op de onderzoeksresultaten vanuit bureau Hofmann.
Herrema is zeer verontwaardigd en ook aangedaan over het handelen van Almere deze Week. Een
onbedoeld gesprek vanuit en broekzak kan iedereen overkomen. De wethouder kan niet begriipen
waarom Almere Deze Week in plaats van de onderzoeksresultaten af te wachten de publiekeliike
aanval op hem opent. Het betrefende onderzoek zal in de loop van vandaag beschikbaar komen.

