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Onderwerp
Dit voorstel betreft de beëindiging van het onderzoek naar de gebeurtenissen rond Elswouthoek in 
2014 door onderzoeksbureau Integis BV.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de burgemeester van 11 januari 2022

besluit:

1. het door de raad op 13 december 2018 ingestelde onderzoek naar de gebeurtenissen rond 
Elswoutshoek in 2014 formeel te beëindigen;

2. het onderzoeksbureau in kennis te stellen van dit besluit.
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1. het door de raad op 13 december 2018 ingestelde onderzoek naar de gebeurtenissen rond 
Elswoutshoek in 2014 formeel te beëindigen;

2. het onderzoeksbureau in kennis te stellen van dit besluit.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 13 december 2018 heeft de raad besloten tot opdrachtverstrekking aan het onderzoeksbureau 
Integis BV (hierna: het onderzoeksbureau) voor een onafhankelijk onderzoek naar de 
gebeurtenissen rond Elswoutshoek in 2014. Dit na eerder op 12 april 2018 een motie te hebben 
aangenomen voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek en op 4 juli 2018 de 
onderzoeksvragen te hebben vastgesteld.

Het onderzoeksbureau is in januari 2019 van start gegaan en heeft diverse voortgangsrapportages 
en brieven naar de raad gestuurd inzake: "een aantal waarnemingen en belemmeringen ten 
aanzien van de voortgang van het onderzoek, de samenloop van het onderzoek met andere 
procedures c.q. processen, dat niet te overzien was of en hoeverre genoemde (of mogelijk 
vergelijkbare toekomstige) procedures en processen invloed konden hebben op het verdere verloop 
van het onderzoek, dat wanneer de gemeenteraad er niet in zou slagen de belemmeringen weg te 
nemen, een forensisch (accountants)onderzoek niet kon leiden tot realisatie van de 
onderzoeksdoelstellingen. ”

Het onderzoeksbureau vroeg de raad meerdere keren een besluit te nemen over de wenselijkheid 
van een vervolgonderzoek. Op 3 januari 2020 verzocht het onderzoeksbureau opnieuw de 
voortgang van het onderzoek te bespreken in de raad en aan te geven of zij haar werkzaamheden 
weer aan moesten vangen of dat zij de werkzaamheden (definitief) moest staken. Het 
onderzoeksbureau had haar werkzaamheden opgeschort en gaf aan dat het raadslid mevrouw M. 
Roos-Andriesse had aangekondigd een tuchtklacht in te dienen "omdat het onderzoeksbureau 
vanaf 11 juni 2019 geen onderzoekwerkzaamheden meer had verricht en omdat aan hen gerichte 
correspondentie is opgenomen dat het college kennelijk heeft besloten 'om mediation in te stellen 
over het gehele dossier."

De raad besloot op 30 januari 2020 - gelet op het verzoek van de rechtbank van 3 december 2019 
aan partijen om een mediationtraject aan te gaan in het dossier Elswoutshoek en het'on holď 
staan van het onderzoek in afwachting van nadere besluitvorming over de belemmeringen van het 
onderzoek - het in 2019 niet uitgegeven restantbudget voor het Integis-onderzoek niet over te 
hevelen naar 2020.

Voor de Commissie Bestuur en Middelen van 28 mei 2020 was het raadsvoorstel 'Beëindigen 
onderzoek gebeurtenissen Elswoutshoek in 2014 door onderzoeksbureau Integis BV (2020001425)' 
geagendeerd. Dit raadsvoorstel is aangehouden in afwachting van de resultaten van het lopende 
mediationtraject en de door het raadslid Roos-Andriesse ingediende tuchtklacht(en) tegen het 
onderzoeksbureau bij de accountantskamer.

Beoogd effect
Formele beëindiging van het onderzoek naar de gebeurtenissen rond Elswoutshoek in 2014.
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Politieke keuzeruimte
Na een succesvol doorlopen mediationtraject is het dossier Elswoutshoek voor alle betrokkenen 
definitief gesloten.

Gedachtegang
1. Het belangrijkste doel van het onderzoek is inmiddels bereikt

Het belangrijkste doel van het onderzoek was te komen tot een formele politiek-bestuurlijke 
afsluiting van het jarenlange dossier Elswoutshoek. Met de ondertekening van twee 
vaststellingsoverkomsten in 2021 door betrokken inwoners en de gemeente is het dossier 
inmiddels definitief gesloten.

Een ander doel van het onderzoek was waarheidsvinding. Inmiddels is er door de beantwoording 
van raadsvragen, feitenrelazen, de afhandeling van klacht- en integriteitsmeldingen en ook door 
rechterlijke uitspraken in diverse rechtsgedingen op veel aspecten inzicht ontstaan over de 
gebeurtenissen in 2014.

2. De accountantskamer heeft uitspraak gedaan over de tuchtklacht van het raadslid
De formele beëindiging van het onderzoek was mede opgeschort in afwachting van de behandeling 
van de tuchtklacht(en) ingediend door het raadslid Roos-Andriesse tegen het onderzoeksbureau.
De accountantskamer heeft op 3 december 2021 alle klachtonderdelen ongegrond verklaard en tot 
slot geconcludeerd dat de klacht geheel ongegrond is.

Middelen
Financiële middelen
Ten behoeve van het onderzoek werd door de raad ten laste van het boekjaar 2019 een incidenteel 
budget beschikbaar gesteld van C 120.000. De totale kosten van het onderzoek (voor zover 
uitgevoerd) bedragen C 107.274,37. Het resterende budget is t.g.v. het jaarrekeningresultaat 2019 
vrijgevallen. Met het beëindigen van het onderzoek zijn geen verdere kosten gemoeid. Het is niet 
te voorspellen of mogelijke (vervolg)procedures van individuele raadsleden nog tot kosten c.q. 
claims voor de gemeente kunnen leiden.

Communicatie
Het onderzoeksbureau zal op de hoogte worden gebracht van het raadsbesluit.

Vervolgproces/evaluatie
N.v.t.

Bijlagen

2. Motie raad d.d. 12 april 2018 onderzoek EWH (2018006475)
3. Raadsvoorstel, vastgesteld op 4 juli 2018, inzake onderzoeksvragen onafhankelijk onderzoek 

Elswoutshoek in 2014 (2018009656)
4. Raadsvoorstel, vastgesteld op 13 december 2018 inzake aanwijzing en opdrachtverstrekking 

onderzoeksbureau Integis (2018016690)
5. Brief Integis inzake "Status- en voortgangsrapportage d.d. 10 april 2019 onafhankelijk en 

extern forensisch (accountants) onderzoek Elswoutshoek" (2019004275)
6. Brief Integis d.d. 3 mei 2019 inzake "Debat gemeenteraad 6 mei as. en actuele 

ontwikkelingen" (2019004425)
7. Motie 6 mei 2019 verzoek om noodzakelijke acties aan te geven om belemmeringen op te 

heffen (2019004313)
8. Brief Integis d.d. 20 mei 2019 inzake 'reactie op verzoek gemeenteraad 6 mei 2019. 

(2019005641)
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9. Brief burgemeester d.d. 29 oktober 2019 inzake belemmering van de geheimhouding 

(2019007230)
10. Brief Integis 3 januari 2020 inzake status en voortgang onafhankelijk forensisch onderzoek 

(2020000115)
11. Amendement van 30 januari 2020 overheveling budget naar 2020 t.b.v. Integis onderzoek 

(202000463)
12. Raadsvoorstel onderzoeksopdracht onafhankelijk onderzoek (2018009656) (niet door de raad 

behandeld/vastgesteld)
13. Uitspraak tuchtklacht(en): ECLI:NL:TACAKN:2021:74 Accountantskamer Zwolle 20/175 Wtra 

AK)(2022000050)

E.J. Roest
Burgemeester van Bloemendaal


