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Onderwerp
Dit voorstel is een vervolg op het besluit van de raad van 12 april 2018 om onderzoek te doen naar
de gebeurtenissen rond Elswoutshoek in 2014. In de raadsvergadering van 4 juli 2018 heeft de raad
de onderzoeksvragen vastgesteld. Voor de selectie van de onderzoekers is vervolgens een
selectiecommissie samengesteld, bestaande uit een afvaardiging van de raad (M. Doorn, R. Harder,
R. Slewe, E. Voorham (de heer Heukels, bij de laatste bijeenkomst) en de burgemeester in zijn rol
als voorzitter van de raad. De selectiecommissie doet in dit raadsvoorstel verslag van haar
werkzaamheden en stelt voor de onderzoeksopdracht te verlenen aan een onderzoeksbureau.
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van de selectiecommissie onderzoeker/onderzoeksbureau ten behoeve van het
onderzoek naar de gebeurtenissen rond Elswoutshoek in 2014 d.d. 21 november 2018
b e s l u i t:
1. Opdracht te verstrekken aan Integis BV voor het onderzoek naar de gebeurtenissen rond het
dossier Elswoutshoek in 2014, zoals besloten in de raadsvergaderingen van 12 april 2018 en
4 juli 2018;
2. Het onderzoek uit te laten voeren, zoals beschreven in “het voorstel onafhankelijk extern
forensisch onderzoek” van Integis, gedateerd 31 oktober 2018, kenmerk B181909;
3. a. Een validatiecommissie in te stellen conform het onderzoeksvoorstel van Integis;
b. De selectiecommissie te mandateren om een kandidaat aan te wijzen (niet zijnde een
raadslid) die namens opdrachtgever (‘de raad’) plaatsneemt in de validatiecommissie;
4. a. De verspreidingskring van het onderzoeksrapport te beperken tot het gemeentebestuur;
b. De samenvatting en conclusies van het onderzoek openbaar te maken;
5. Ten behoeve van het onderzoek ten laste van boekjaar 2019 een budget beschikbaar te
stellen van € 120.000;

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 13 december 2018

, plv. voorzitter

, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 1
Afwezig: 2

Voorgesteld besluit
1. Opdracht te verstrekken aan Integis BV voor het onderzoek naar de gebeurtenissen rond het
dossier Elswoutshoek in 2014, zoals besloten in de raadsvergaderingen van 12 april 2018 en
4 juli 2018;
2. Het onderzoek uit te laten voeren, zoals beschreven in “het voorstel onafhankelijk extern
forensisch onderzoek” van Integis, gedateerd 31 oktober 2018, kenmerk B181909;
3. a. Een validatiecommissie in te stellen conform het onderzoeksvoorstel van Integis;
b. De selectiecommissie te mandateren om een kandidaat aan te wijzen (niet zijnde een
raadslid) die namens opdrachtgever (‘de raad’) plaatsneemt in de validatiecommissie;
4. a. De verspreidingskring van het onderzoeksrapport te beperken tot het gemeentebestuur;
b. De samenvatting en conclusies van het onderzoek openbaar te maken;
5. Ten behoeve van het onderzoek ten laste van boekjaar 2019 een budget beschikbaar te
stellen van € 120.000;

Bijlagen

Voorstel onafhankelijk extern forensisch (accountants)onderzoek – GEHEIM

Toelichting op het raadsvoorstel aanwijzen onderzoekbureau inzake onderzoek Elswoutshoek
GEHEIM

