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Kenmcrk: Bl9l976/Plt314

Befrcfl: Status- co voorfgangrrryportage onafhan&elijk cxt€rn føcnsisdr

(accomtants@ze' Ehrroutshoek'

C¡cachtc gcmccntaaad,

ln ovc¡ccnstfirming mcr ons on&lr¿oclsvoorstcl d.d. 17 dæmbcr 2018 d dc ggrnccntc,Ís¡d

hicrbij dc status- cn voong.ngsæortôgc ¡rûr inzakç hc onaftrankclijk cxtcrn forcnsisch

(accountanlsþndcuoct 'Elswor¡tdnc*'. Mct dczc rap'portagc sluit€n vij dc invc¡ttsiscrcndc

cû oriëntcrerde fæc var¡ ons ondcrzoc& af.

Wij gnari in deze rapport4gc in op dc door ons verrichte werkzaâmhedcn, dc waamcrningør

oruerzijds alsmede dc door ons gcconstatccrde bclemmcringcn cn implicatics tcr znke vst GÉÍt

(cv€ntu€€l) vervolgondcrzock cn de doorde gemeenteraad te n€nr€n beslui¡cn.

lVij hebben in ons ondenoelcsvoorstel een beperking in de venpreídingskring vân onze

eindrappolage opg€nomcn die øwzijdssamenhangt met ha mitigercn van ha risico dat onze

rapportage wordt aangewend voor andere doeleinde¡r dan waarvoar dæe is opgestcld en

anderzijds met het voorkornen dat vertrouwelijke enlof persoonsgerichte informatie brecd

bekcnd wordt (gemaakt).

Deze beperking is ook van toepassing ten aanzien van onderhavige status- en

voortgangsrapportage.

r)4
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I Arnleiding

De a¿¡rleiding van ha onder¿oek kan als volg worden samengeval.

ln de aþlopcn jaren ajn diverse onderzoeken verricht naar hst dossi€r lttøake landgo€.d

Elswoutshoel, ocn slcpend dossicr voor de gemeEritç Bloemendaal sínds dc jrcn 20ÍF./2AW.

Ondants de otÅæzo&sn, diverse lbcstuurlijkc) juridiscf¡G proccdurcs, hcf fcit dat cr op

po¡iti€t-bestu¡rlijk nivcau al vccl ovcr i¡ gesprokcn en dat divcrs€ politict vcrantwoordelijkc

srnbtsdragers het ¡onccl hcbbcn vcrlatcr¡ lcvan nog ¡teeds vnagcn ovcr dit ondcrwcrp. ln ha

dossi€r El¡woutshocl hcõbcn in 2014 gcb€urtcniss€r¡ plaatsgwondcn die tot cscalaric hcbbcn

gslcid cn tot op dc dag van vadary naldinkcn.

08. Mær rcccnt hæñ dit plcid tot dc volgørdc mcldingrn. Op7 m.ãt 20lt bccû hÍgãncc$cr

E.J. Rocsr vrn dc Êactisvoorzitlçi van H¡rt voor Blocn¡¿rrd¡at æn irc1rifa'smclding

oûrtvdrgÉn dic mct namc bctrckking hccñ op dc wæg of ha hædcla vo ælle¡elcdør ør

r¿adslodcn in?Ol4lcgitian enlof irûcg1æ was- Da¡rna¡st M m vm dc leodgoodcigÊnsrcrt

van Elswo¡Í¡trodr, nu in zijn hoÇdsrigtreld van r¿adslid van Haú voor Bbcusdeal, evcnoens

divcr¡c inægriæismcldingen gadasn. Ook dc andcrc lardgp€dcigtcnssrvan Eû¡rqrúoet doed

op 12 april 20lt schriffclljk oEn persoonlijk verzú, tot hct docn vm ccn ondszoct nmr hct

dossi€r Elswor¡tdn*-

ty). Dc genrcørtcmad va¡¡ Blocrncr¡daal heeÊ de burgerncclcr op 12 ryril 20lt bij rrctie

opgcdragcrr om 'door middel vrn spn extem onafrrankelijk onderzoet wartrcid¡vinding tc

latør pfcgør ovcr gicbarrtenisscn in 2Al4 rorú ha dossicr Elswoutshock'.

I f). De gerncentcraad van Bleicrnendaal hecft lnfegis BV ('lntegis') dc opdrac*rt vcrsÍckt om

bstreffø¡d onderzoek tc vcrrichter¡.
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2 Opdnchtformulcring

Op basis van het besluit d.d. a júi 20 I I van de ganeenferaad van Bloemeridaâl is de volgcnde

opdracht geformulecrd I 
;

Íntegß verricht een onaJhønkelijk þrensisch (accountants)onderzoek naar enenijds de

relevanle gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoeh in 2AI4 en øndcníjds het destijds

vigerende nornpnkader ¡eneinde de vraag le beant*,oorden of politíehe ambtsdragers

van gemecflte Eloemendaal in 2014 ín het lcader van het dassier Ekwoutslneh legaøl en

ínteger hebben gelundeld.

t2. Naast deze'hoofdvraag' njnin voornoønd besluit dc volgcndc &clwryø gcforrnulccrd:

r rrV¡s hct handcl¿ïr/dc b€sluitvolmíng van ha collc¡/collcçlodan ¡cn arnzíãr van dc

tdcllat*c giåcr¡rtcri¡crcn in 2Ol 4 :

- Doc¡lrri eht:rdrr/rmaiig|

tVas hcr k¡dcr voor ha handclø en dc bcluiworming heldct't

- tlacdtrr'lü¡Eftfficfl
Zijn a íntenrc of crtcrnc frctmcn dic de bcstur¡rstracht bij dc bcrluitvormfury hcbbcn

bcí¡vlocd?

- I:rylal!
ls cr sæl¡clmatig cn bcwust vertrouwelijkc informatic gcdceld mcl.b&n?

- Conform dc i$2014 geldende gedragscode cn algernenc bcginsct€a van bchoorlijk

bc¡tntu?

Hccff h€t collegc onafhankclijk, onparti.idig en onbcvooroordcsld gehandr,Wl.

r l'Vas het hândclsri/ds bcsluíworming van raadsledcn ¡cn aat:øien van dc relcvante

gebørtcnisscn in 2AI4:

- Doelgericht/doelmang

Was het kader voor hst handelen en de besluitvorming helder?

- Daadkrachtig/ctrectiefl

Zijn er inlerne of externe factoren die de bestuurskracht bij de besluitvorming hebbEr¡

beinvloed?

' Afzonderlijkc dclen in het besluit zíjn samcngevoegd tcneinde ccn beknopte, wcrkbare en gocd tc com¡nunicorcn
opdrachtticrmulering te real isercn.
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- Legaal?

Is cr stehclmatig ør betr¡ust vcrtouwelijkc informatie gcdccH mct dadcn?

- Conform de is 2014 gcldcndc gledragrcode cn algcrncoc bcsinsclcn vaa bdloorlijk

bcrtuul"?

Húübñ dc rnadsþdcû onaftankclijk, orpcrtijdig cn onbwoocoordccld ptan¿stOt

Op wclkc wtjzcbn 'vcrzocning' in hct dossicr Elgwor$chod. flaævindcnf
- ZÅln a aaúnoping$qntco vülr hcrrtd vsr r€l¡úic ø bs¡ccl vtr vcto¡¡rrrctr tu$Én

cllr,rzflte & crgonrecn vsr El¡nror¡ghocls ø Mfu ha ¡cmætrbæuur van

Bbcmcrdss¡?

Zíþ a voor ha ¡pnccnt¿ùc*n¡r læcn roor dc toctm¡t?

¡.ì. De Mrcüiry v¡n ba fuæ*.ir twælcdig

o Wrrtrcidn'inding vm & Éurtclr¡scn uit 201{ i¡ h.ú d(Èis Elrrlor*úodr;

r Kmcn lot ca ffic polfticeåærnrlijtce&luitiry too b¿jrratüglo0a&do#dcr.
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3 Verrichte werþe¡mheden

3.1 lnleldhg

l{. Wij zijn onzc werkzaamheden aangevangen met een inventariserende en oriënterende fase.

Doelstclling vxn deze fase was primair te komen tot nader inzicht in cn nadere duiding v¿n de

magelijke subjectcn en objeclcn van ondcrzoek alsm€de de aard eri omvang van de ter

bcschikking sraande (digitslc) bescheiden.

I í Tcncinde vorËîslsardc lc realisersri zijn navolgendc werlsaamhedcn vcrrícht:

o Ha vcrrichtan van ondsrzoe& in openbare bronnen (paragîôaf 3.Zl;

r Ha væzrrmelen ßn (op hoofdlijncn) analyscren van bescf¡ciden (paragaaf 3.3);

¡ Hct vaststcllen van ltct r¡orme¡rkadcr(parasrsaf 3.a);

r Ha ordcrzock€n van bcschikbarc digiøle data (paragraaf 3.5);

¡ Hel hot¡d€ft v¿n invcntaris€rende cn oriënter€rdc intcn¡iays (pa¡agr¡af 3.6X

¡ Ha.ovcrlcggen madc valid¡tirbommissie(paragrôaf3.7),'

tt,. Yer&¡ bcstcden wij in pømgraaf 3.S aafidâcht aan ha o¡dcrzo*¡tadcr cn sluite¡r wü in
pragraaf 3.9 af met een overzicht van de tot ultimo rnagrlzÛtq bestodc wc¡r.

,'
32 Hct vcrrielacû v.r ocdcnocl h opclbrrc b¡oe¡cr
Wij h€bb€n ordcrzoek in opcnbare bronnen verricht. Daarbü hcübcn wij uitoentopendc

informaric vcrzanrcld in relatie tot h€t dossicr Elswoutshocù, waarondctr officiëlc bcachcfdEn

srl vcrsl¡gcn; rapporteri €n bechouwingen; publickc uitingør van beùoktcncn in

uitesriloperide mcdia, mecr in het bijzonder in relatic ùot dc gcbarrcnisscn in 2O14.

3.3 Hct vczrmcten en (op hoofdliJncn) rndyrcr€a ytr bc¡cbcHcn

t8. wij hcbbcn beschikbare bcscheiden verzamcld an geanalyseerd waaronder:

o De relevante correspondentie, besluitel, verslagen vür vergaderingen, juridische

procedures en (vaststetlingsþvereankomsten;

r De meldingør die zijn gedaan in samenhang met het dossier Elswoutshoek en betrekking

hebben op gebeurtenisssn in 2014;

. RaPPorten van reeds verrichte clnderzoeken in samenhang m€t het dossier Etswoutshoek;

o (Een selectie van) relevante berichten in de media.
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21.

2,t,

Voornoemde beschciden hcbben wij gedecltelijk verzameld door middel van het in de vorige

pangraaf genoemde openbromøronderzoek en is ons voor een ander deel tcr beschikking

gesteld door (russsnkomst van) de burgøneeter; van dit laatste maken ook de meldingm dcel

uit die berekking hebben op gebeurtørisscn ín 2014.

Wij hebben voornoemde informatie in samcrihang bestudærd en geanalyseerd, zíj het nog niet

uíþuttend waar het gaat om de ons vcßtrcldc digitåle besehcider¡ in de vorm van de

zogcnaamde' Ho ffinanåackup'. 2

3,1 Hct vr¡t¡tcllcn v¡¡ bct ronr¡l¡¡dcr
Wij hcbben werkzaamhcdcn v€rricht tcr¡ bch¡rsrc van hel opstcllen vr¡n cen normcnladcr in

samenhang met de opdrac-htformulcring ln dât kadcr hcbbcn wij nodcrc invulling gegeveÃ aírn

bcgnppcn als 'lcgaal', 'infcgcr'. 'doclgcricht', 'doelraalig'. 'daad.ktar,htig', 'effcctief.

"stelsclmarig', 'onafl¡adkelijk', 'oopartijdig', 'onbcvoøoordccld', 'hclder'. '

Daarioe hcöb€n wíj wct- cn rcgdget.ing cn ovcrigc docrsncntatie verztmeld cn gcanalysærd,

zoals de algerncnc bcginsclør van bdrcølülc bcsþur; dc dcstijds vigcrcndc gedrap- en

intcgriteitscodes {voor bestuurdcrs); dc Nodcrlsrdsc codc voor goed openbaar bcscuur eri de

Handrciking intcgriæit van politickc arnhrtdragrrs bij gcrnocritsn, provincics €n

watcrschappcn. Daar waar in ccn rcgcling van dc gm€cntc Blocrnandaal sprakc was van €ren

ryccificke definitic cnlof uitleg van ccn bcgip, is d¿arbij aansluiting gezocht. Bij de definiffng

van bcgrippcn is vcrder uítgegaan van ha gønþarc Noderlandsc taalgcbruik.

3.S Hct ondc¡zock;tr vr¡ bcrchÍfbrrc ¿bltde drtr
Wij hebben de aard eri omvang van de tha¡¡s bcschikbare di$øle data in de vorm van de

zogenaamde 'lloffman-backup' vastgcsfç¡d teneind€ tc bæordelcn of en in hoeverre zich

d¿arin relevante beschciden €ri corr€¡¡pondantic bevinderi. De 'Hotïman-backup' ziet op

gernccntetijke e-mails in relatie tot hct dossicr Elswoutshoek.

Wij hebben e€n cerste oríent€rende, vooralsnog niet-systcrnatische, waarnøning gedaan ten

aanzien van onderdeler¡ van het digitale dossier.

: Zic paragraaf 3.5
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3,6 Het houden vrn i¡venfrriserende e¡ oriëntcrcnde intcrview¡

In overeenstemming met ons onderzoeksvoorstel d.d. 17 decernber 2018 hebben wij gekozen

om (reeds) in de inventariserende cn oriðhtereride fase inlerviews te houderi teneinde:

r in een vroegtijdig stadium inzicht tc verkrijgcn in dc visic en standpunten van de

subjecten van onderzock, zíjnde de politieke ambtsdragcrs eî andcrc direct betrokkc¡ren,

onder wie de mcldcrs, bij hct dossicr Elswoutsho€k;

¡ in een vroegtijdig stadium de objeaør van onder¿o* (nader) te kunneo identificeren;

¡ werkafspraken te kunncn makcn mcl hct docl opûimale mcdewcrkingaan het ondcrzoek

te realisersn.

16. Wij hebbcn navolgendc pcrsoncn sctriftclijh uitgÉnodi$ vo<)r eìrn invsnt¡riscrend en

oriêr¡tcrend interr¡iew :

¡ De heer T. Kokte ('Kokkc'). in 2014 wahoudcr van gcmocntc Bloemendaal mct de

portefeuille fi nanciëq nrirmelijke ordening sport cn monumentenr;

o De hcer R.Th.M. Nodervccn ('Ncdeween'1, in 2014 brrgøncester van gcrnccnlc

Blosrnendaal;

o Mevrouw M. de Rooij ('De Rooij'), in20l4 wcthoud€r van geûicente Bloemcrdaal ma

ondcr meer de portcfcuille ruimtclijtcordcning communicatie en monum€nÎ€n;

o Mcvrouw M. Roos-Andricssc ('Roos'), in 2014 cvørals momcfltecl rradslid va¡r

gem€enteraad Blocrnendaal ncmcns HarÎ voor Bloe¡ncr¡daal; levens meldeç

r De hee; (medc) agpna¡r yan Elswoutshock{;

o De heer l, (medc) eígøaar van Elswoutshoek ør huidig

raadslid van gemeenteraad Blocûrendaal narnens Hart voor Blocmendaal; tevs¡rs melder.

Wij hcbben in dc schriftclijke uitnodiging dc opdrachtformulering, de declwagen en de

doelstetling van het onderzoek opgcnoman. ln de uitnodiging is als doel van hct

inventariserendc en oriënterende intcrvicw opgenomen 'de objecten van onderzock nader te

kunnen vaststelten en concretiseren. een en ander binnen de geformuleerde opdracht'.

t1

¡ Tot aan de herverdeling van portefeuillcs bij hct aant¡eden van hct niçuwc collcge ín 2014.

' W¡ hebben Kokke. Nedervcen, De Rooij, Roos en benaderd; , hecft zich op
28 fcbruari 2019 lclefonisch gemcld bij lnte¡is. De inhoucl v&n ner tclefonisch onderhoud hectr crtoe gelcid dat
lntegis (ook) . schriflclijk heefi uitgenodigd voor een inventarisercnd ør oriëntersrid intcryicw.
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2t. Verder hebben wij over het invl,rrtanssrr:ndc en orier¡tcre¡rde interview navolgende

opg€ûomen:

De gespreksondernerpen zijn alle gerelsteerd den (uu, *elenschap len aarcíen van)

vo re ns I as nd e opd ro c htfo rmu le r í ng.

en

Cezíen hel ínventaríserende en oríënterende karakÍer van hd inteniew stellen wij voor

døt wi¡ (lntegís zal zich laten vertegenwoordígen door twee ondenoekers) uíuluítend

gesprekøntekeníngen nal+¿n. Deze gespreksaantekeningen ¡nahen otderdeel uí¡ van

lpt ondetzæfrsbssíer.

€n

Ilij wijzen u er op dat lntegís u niet kan verplichten het ínteníew en te gaan:

rre&wer*ing aan het intentíew geschíedt fun ook op bßia van wijwilligheid. U funt

zich cíjþns lrct ínteníew tøten bíJsiaan door een derde (zøls eàm rdsnsn, collega,

faailieltut of bekødel

cn

Tot slot delen wij u nede dat op grond van wet- en regelgeving enlof een gerechtelijk

ærdeel Integis verplicht han worden om tocgsrg te veæclnfen to, hør
on&tzoe*&ssíers.

3.7 Hct ovcrlc¡¡co EGt dc vrlld¡dccoud¡¡þ
ze. Há or,Åæzæ*, virdt plaats order bcgcleidíng van cc¡r valid¡ticcø¡l¡¡¡issic bøcaardc uit:

o dc heø mr. R.lV,M. Cracrncr, voormalig hoofclofficicr van ju*itic bij hct ñ¡nctionccl

partct van het Opcnbaar Ministcric ('OM"); bcstuursdviscur inzake

intcgritcitsmanagcmcnt, fraudebcstrijding en gov€rnaricc;

¡ dc hccr dr. M. Schocnmaker, voorzittsr besruur Ccntraal Oryaan opvang Asielzockers

('COA'); voorheø'¡ burgemcester van Gouda.

3(). De validaticcom¡níssie hceff primair tot taak dc objcctivitcit van hct onderzock tc waarborgcn.

ln dit kader informeren wij de validatiecommissie periodiek schriftclijk cnlof mondeling ovcr

dc status en voortgang van het onder¿oek. Verder $ternmen wij dc aard, omvang en diepgang

van onze werkzaamh€den (uitsluitend) met de validatiecommissie af.

3l lntegis en de r'¡lid¡tiecommissie zijn tot heden drie heer bij elka¡r gekomcn en hebben verder

tussøttijds schriftelijk gecommuniccerd.
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72

1].

3.t Hct oldeuoek¡k¡dcr

Wij venichten onze werkz¿amhedcn mst inachtnerning van de relevante voorschriffen en

bepalingen zoals opgenomsn in dc Vcrordening gcdragr- cr beroc,psregels accountants

(VCBA) van de Ncderlandse Bcroepsorgeiisatie van Accountants (NBA).

Intcgis is verder cen door de Ministcr van Veilighcid cn Justitic erkendc orgnnisatie in hct

kadcr van de Wcl particuticre bcveiligingrorgarisaties cn rechcrchcbureaus (lVpbr) W gord
waarvan haar vergunning ir vcrlecnd. Brj dc uitvocring van dc wsrkza,aßhEdcn wødcn de uit

vorsßfðâ¡rde wet voortvloeicnde rcgelingcn cr bcpalingør in act¡t gtsßor¡err

t.9 llc bcf¡dc ¡rco
lilij hantercn cefi unifomt u¡¡rtricf voor allelçdr¡. vg¡ hct ordcrzoc&st€ül van € I ?5 cxclusicf

omzabelastíag De kantoortogcn bodraçtr 5o/ovtndc in rc*cning gÉüraúæ ucrr Reisuren-

cn koctsn wordcn nist in rctcning gcbracût.

De omvang v.tn on;teilrøa¡o/- ultimo m¡art i¡ als voþ ws tc gcvcn:

o Bcstede rr€n iof cn mst 3l jamari 20t9: l20JO urcn

o Bcstdç u¡cn in febn¡ari 2Ol9: 78,25 r¡ren

r Bcstede uren in m¡art 2019: 96,{X} ursn

Dc lcdar van de validatiecommissie hcùbcn tot ultimo maarl gsziutncnlijk toraal 2l2S urett

bcstcod.

l{"

3i_

ié
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4 lV¡rrnemingen

a.l lnlcldlng

ln dit hoofilstuk komcn onzc wa¡rnerningen naar aanlciding van dc door ons verrichte

werkzaanhedcî ôan de orde. Daarbij maken wij eør onderschcid in:

r Dc invcntariscrendc en oritrrtercnde interviørs (paragraaf 4.21:

o Dc chronologie lga¡agnaf 4.31;

r Eþgptrcimho{¡ding(parag¡aaf a.4l:

o De samørloop met ¡ndcrc procdurcr c.g. procc$rcn (ptagraaf a.Ð.

1.2 llc hvc¡trfucrcldc ca orfintcrcrd. hû.¡vLüt
4.2.1 Ínletdkg

r8. ln&zcpw'agra f gwr wij in op de waarncmingñ næ asrlciding vaß (dc uiûrodigíngcn voor)

dc invcr¡triscf€ridc cn oriéntcrerdc intcrvicrrs. Voor dÊ inhoud r¡an de uinodiging venrtiþcn

n'ij naar pnragrrsf 3.6 waaftij wij hcrhalcn dat h€t dod van hct invcnlariscrcnde en

orifucrcndc inlervicw is 'de otfcctcn van ondcreoel nader æ krmncn vaslstellen en

coocrüiscrcrt ccn Gî andcr binnen dc gcforrrulccrdc opdracfu'.

3t. In navolgcndc W"graifçn gwr wij in op dc waanrnringcn in úæ w zrke vut:

r Kottc en Nedcrvæn lptngrraf a.2.21;

o Dc Rmij (poragrâaf 4.2.31:

o Roos (pagran¡f 4.2.a\

: 'ff#:,:;
¡{}. lVij hcbbcn onze waaÍnemingcn tcr zake van zowel dc gcvocrdc intcrvicws als de (mccr en

mindsr uitgcbreide) corrcspondentic in het kadcr van dc inventariscrerdc cn oriëntcrsnde

intcrviews samengevat. Desgcwenl kunnen wij de intcgrale correspondentie verFouwelijk ter

ivage leggen onder nader te bepalc,n condities, waarondcr in ieder gwal de toestønming van

betrokke¡en.t

t In rclatic tot onzc uitnodigingen hcbben cnkcle bct¡okkcr¡en ook tclcfonisch ¿¿n of mec¡ keer contact mct Intcgis
opScnon€n. IVij hcbbcn vn¡ deze tclcfonische contåctcn rantekeningcn gcmaakt dic dcel uítmakcn von ons
ondcrzockldossicr. V¡n dc inhoud hcbbcn wij gcør gebruik gcmaakt bij nrvolgcnde somenvattingen van dc
¡tacties op onzc uimodiging voor €erl invsntariss¡çnd en oriëntcrcnd intcrview,
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4.2.2 Kok:ke en Nedcrueen

Kokke En Nedsrvesn zijn ingegaan op onze uitnodiging voor een inventariser€nd En

oríënterend intcrview. Van dezc interviews zijn, ín ov€reenstemming mct hagcan in dc

uiütodiging is vermetd, uitsluitcnd gcspreksaantckeningcn gørnaakt.

Tijdøts beide inlervicws zijn (zonder nadere toeschrijvíng utn een persoon) de volgende

mogslijke objcctcn van onderzoek naar vorm gebracht:

o Hct begin 2Ol4 'stukloprn' van hct eind 2013 geslotcn convsndlt revitaliscringsplan

Elswoutshoct tusçcn cnerzijds g€rnoen¡c Bloernandaal ør andrzijds.

r þe rlegalieve publicitcit rond burgønocscr Nodcrvæn æzijn uiæindcldkc vsrtrek;

¡ Dc gcbørtcnísscn in rclatic tot €ri als uirvlociscl van l¡a inærvicnr mct (tocnmalig)

wctboud€r Dc Rooij in ha H¿arlerns Dagblad, $raarirrd€r dc gchcimvcrklæing van

bcs€b€idcr-

4-2.3 De ßootj

{1. Dc Rooij M ons in antwoord op dc uitmdiging voor ec¡r invcnt¡riscfcnd cr¡ oríårtercr¡d

intcrvisw schriftelijk bsricht 'gcen nrcdrwcrking' te zullcn 'v€rkltsn aan het ondcr¿oc&'.

+r. tffcl is zij ber€id o¡ts dt mogclijklrid tc gsvca I'n4¡'na aÉonding' vm bet orfurzú. 'enigc

sctriñclijke vragen tc slellcn die ik scluiftclijk øt bcantwoord€n'.

ri.

4.2.4 Ræs

Roos hccft ons ín aÍtwoord op de uitnodiging voor aen inventa¡íscrq¡d cn oríëntcrød

intcrviav schrifrelijk bericht "om mij movercnde rcdenen'nia in tc gr¡an'op uw verzock.'

t6. lVij hebbcn Roos ín ¡eaetie daarop gewaagd of haar aritwoord bstckcnt dat nj evenmin

mdewcrking wensf te verlenen aan een (volgand) intervicw gcricht op informatiwcrgaring.

Tevens hebbcn wij haar gnnaagd of en zo ja op wclke wijzc Intcgis dan wcl dc opdrachtgevcr

van het ondcr¿oek ev€ntu€le bclcrnmcringcn in rclatie tot dc door haar genoønde redenen weg

kan nemen.

"r? ln haar antwoord hierop heeff zij enkele vragen gesteld over de opgelegde gehcimhouding, dit

alles mede in relatie tot de fassring van het onderzoek. Roos gaf daarbij aan €eßt zekerheid

hierovcr te willen verkrijgen alvorens eventueet het gesprek ms{ Integis aan te gaan.

12-
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4.2,5

heeft ons in antwoord op dc uitnodiging schrifrclijk gcinformecrd af te zicn van

me¡lewerking aan ha onderzoek. Daarvoor hccft hij ecn a¡ntal argunrer¡t€Nr van zowel

procodurele als inhoudelijke aard gcnoønd.

ln vervolgcorrcspondmtic hceñ (nogmaals) argr¡mentcn vcrmcld om van

medewcrkíngaf te zien ev€rials de voorwaardcn c.q. uitgangspunlcn warondcr hij wcl ¡¡an ccn

ordcuock wil mocwerken: Intcgís heeft gccn invlocd q dczc voorrveardcn c.q.

uitgmgspuntcn.

4.2.6

a,. . hccñ ons in rcacric op on¿c uitnodigirry pcr m¿il divcrsc bcúchcidcn overgdttd.

st. In a¡¡rsluiting daarop hecfl hij in antwoord op dc uitnodigíng v(xlr Gtn invc¡rtsiscrEnd cn

üi¿btcrcid intcrr¡icrv schindijk bcricht 'om movcrpdc rodcas¡r' nict in tc gnan 'op uw

bericht'-

i?. In vcrnolgconupondørtic bocff vçzashl 6 zorgnoor tc dregø dat & cadcr door

lrcrn pr nrøiltoAszaúcn stuJdßçn nict bij ba ordcrzoct vrr Inçgis rrordcn bci¡ol,tsr. m¡ar

dat dic sa¡&tcn wordcn vcrnictigd. Verdcr hæff hij verznctn ook ¡llc GcÍdcrc gcttt¡r$dc

inforrraric tc verniaigicn, vaarondcr dc infømatic dic vi¡ dc grlffic is rocgcsturd. Oo¡ß hæft

ons bcricht dat allcg waar zíjn naø,in in slrÊl ni¿t bü ons ondrr;Tú, m4 wordcn

b¿t¡ok&cn. waarcrúq hagÉcn wij via gønæßtc Blocrncnd¿¡l of dc¡dcn orüvorgø.

s3. tp væzsekcn owcrzijds om naderc toclichting gaf I øn fur om 'movcrcnde

rçdcncn' nia op te rcagÊr€n.

i.r. Op de dag van dc datering van dæ, strtr¡E- en yoortgangsrryportags h€efr dc

vert€gÊriwoordigcr van : ons schrifrclijk gcmeld dat - r l¡st bcricht,

inhoudcndc clat allcs wær zijn n¡am in staåt niet bij ons on&rzoek mag wordcn bctrokkcn

waaronder hetgeø wij via g€meente Bloernendaal of dcrden ontvangcrr, intcgraal intrckt.

i5. De correspondcr¡tie is gesloten mø h* rchriñelijke bcricht van ' waarin hij

nogmaals weergeeft om 'movçrende redenen' gsen 'medewerking aan het onderzoek' te zullen

vsrlcnen,
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43 Dc cbronologie

5ó Wij hebben als onderdcel van onze wertßzaan:Jtredcn elen chronologie opgesteld die naar de

huidigc status ruim 150 pagina's beslaat. Dcze chronologie maakt als werkdocument onderdeel

uit van ons dossicr en dient ondcr mscr als rcfcrantiedocumørt tcn behoeve van onze

werkzaamhedm. Cenoemde chronologic hccft medc gediend ter voorbereiding op het voeren

van ínvcntariscrcndc en oriëntff€ndc intervicws.

í1 De chronologie is in ecrste aanlcg gcbasccrd op informatie er¡ bescheidcn aftomstig uit

openbare bronneri. Vcrder is een aa¡rv¿¡rgEerrlraahtmel het vewe*en van (digitale) inform¡tic

die ons door {tusscn&omst van} de burgønocrter ter bc¡chiklíng is çsteld. D,eze activitcit is

me& g¡øzien de howcelhcid matcriaal rng nict voltooid- De juisthcid cn vollcdiglrcid va¡r de

ctronologie zijn d¡n ook (mg) nict giilsstorsd.

il. Tcneindc dc problcrnati* in. å¿a €oûtcrt ín *aül tc krmc¡r b'rengprt omvat voornocrndc

chronologic æn brodcrc scopc dan uit¡luitc¡¡d hct jôr 2014. Daarovcr ha volgørdc.

9. Dc gócr¡rtæissan in 2Ol4 kcnncn cen voorgerhiadcnis die & cont€rt bçralt evcriåls ccn

nagrschiedenis- Voor eovcr noodzalcçlljt om gcnccmac gcbsr¡í€nisscn'run 20141c k¡¡¡rrcr¡

plaatscn, dicncn wij daarbij dc relcvanæ voorgcschicdcnis cri contcxt tc oldctzoc*cn, ook

rrannser dat een tcruggrijpcn vssist wa & pcriodc v& 2Aß. Vanui¡ bazclÍdc vÇtrclryr¡nt

vallcn ondcr de scope '2014' cv€necns l.¡uere discussies cn gcbcurtcnisscn die rcchtstrcels

vcrband houden mct - cn rcleva¡rt zipvær - ha ræonstn¡crcri cri arialp€ren var¡ de mogclijkc

objcctcn vanonde¡zoek uit 2014.

(*t. Aan de hand van de chronologie hcbbcr¡ wij æn beknoptc, sam€nvatl€nde tijdlijn samengcstcld

in relatie tot hct jaar 2014 (dc 'tíjdlijn 20l4'll daarin hebben wij gcbeurtenissen opgcnomcn

die thans mogelijk relevant lijkcn in het lich¡ van de opdrachtformulcring. Tsn asnzisn van

dezc tijdlijn geldt hetzelfde voorbehoud als tsn aanzien van het volledige werkdocument; de

juistheid en volledigheid zijn dan ook (nog) niet gewaarborgd.

Itl/ij voegen de tqdlijn 2014 bij deze status- en voortgôngsrappoñage teneinde de gemeenteraad

inzicht le bieden in de mogelijke objecten van (vervolg)ondcrzoek. Wij verwijzcn in deze naar

'belemmering 2' in paragraaf 5.2.

ól
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4.4 De getelmûoudlng

Het college heefr op grond van artikel 55 Csrneentcwct op 4 november 2014 geheimhouding

opgelegd op de beschci¡len "persoonlijk dossíer wethouder ínzake ËWH". Nadier¡ is de

geheimhording van dit dossisr gedeeltelijk opgehevcn.

ln relatie tot vorcnskande heEff de burgerncestcr n¡¡mcrr¡ dc opdrachtgcver, njtúe de

gøncenteraú Bloerncndaal, esr¡ brief d.d.75 fcbruanz0l9 Írâ dc volgødc ¡nhod gezankn

aan ile psnoræn vsn wíc wij hcbbcn ulllrpen ibzc æ willcn uiercdigcr¡ voor een

invcntari¡crcnd ør oriärtcrcnd intcn¡iswó:

De geneenteraad van Bloeme¡daol heeft op I2 apríl 2018 bsloten to¡ een onsÍhankelij*

ondenoek nas,r de gebeurlenissen rond Elswouahoek in 2t14. Dørvoor heS de røod

op 4 julí 2Al8 otdenoehsvregen vastgesteld en op Il dccenfu 20lt besloten de

ofirøcht tot dít ondenoeh te verlenen aan ot&rzoeksbureau Integis BV.

Het ondenoeksbureau is lnmíddek van starî geg¿tan n et hct ot&næk en heeft

Øngegeven u te wíllen benderen voor een íntemiew ten fuhoeve van dít orcflwúrelijke

otdenoe*.

Ng,,lrlÌts de apdrachtga,er van he, ondenoeL de genee*erd, venaet ik u on de

onfunoslers zoveel nogel$kvøn inþrmatie te vooníen en fuveelvøn lsrteun omdeel

le rønßn aandít ínleniew.

Qm vr$ te zíjn om alles wat u wee, over het dassier Elwoutshaek [stcl in ml4 - en alle

stuk:ken díe døorop hebben - ,ne, de ondenoekcn te htnnen delen, ís de

algemene geheímhoudingsplÍcht, voornloeíend uít de eed of belofte. voor u opgeheven.

De ophefing geldt overígens alleen voor heÍ delen van infonnatie net de ondenoekers

van Integis Bl/. De ophefing geldt overigens voorølsnog niet voor het delen van de

inlntd vøn de documenten, wsarop door het college op I4t november 2014

geheÍmhouding k opgelegd (op grond van artíkel 55 van de Gemeentewet),

Ik hoop vsn harte dat u mee wenst te werken aan hel onderzoek

o Zíe in deze pangraaf 4.2.
t Dit moa zijn 4 novembcr 2014,
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Uit deze brief volgt dat de algernane geheimhoudingsplicht voor geihtcrviewddn) is

opgeheven; dc opheffing geldt volgar de brief echter nict voor de bescheiden waarop door het

collcge op 4 novønber 2014 gchcimhouding is opgclcgd.

De trurgerneestcr heeft met da¡um 7 maaí 2019 namens dc opdrachtgevcr, zijnde de

gcrncørteraad Blocrnørdaal, aen bricf ma dc volgørdc inhoud gczondw aan dc pcrsonør dic

wij hcbbe,n uitgenodigd yoor êcn invø¡tari¡crcnd ør.onëntsertd intcrvicw:

Op 25 febntarí 2019 heþ ík u geînfonæerd dat het ondenoelcsbureou Integis By, fulost

mel het onafiønkelijke otdenoe* naar de en rond Elswoutchoeh in 2014,

uv, med*rerking øou wagen voor hel ondenoeh-

lnmiddels k het on&næksbureau gestørt rnct de eerstefase, de inventarßerende ronde.

De tweedefase ín het ondenoek ís de kMelÍjhe íntemie*,rande.

Itoor deze tweede fase wn he¡ otdenae* heefi het college de geheimhotding op de

stuk*cn "persoonlíjk dossier wetlret&r î¡aøke EVH". ttsorop op 1 twveabr 20ll op

grond van arti*el 55 Geneeneewet geheimhoudíng ís o6elegd, uíßluitetú een belwæe

vøn her delen van geheíne met de andenoek¿rs vøn Integk BV, voor u

opgeh*en. De geheímhoding op de stulr*en btffi verder onvenuíjld van kracht, Døt

betekcnt dat de ínhotd von de stukba, *'aar geheimhødíng ís opgelegd. nie¡ net derden

(buíten de otdercoekers van luegis BV om) mag worden gedeeld of voor amlere

doeleítden mag worden gebruikt.

Uit dcze brief volgt dat de gclpimhording van de bescheiden, waarop door ha collegc op

4 novsnber 2014 gcheimhouding is opgslsgd, voor de gcihterviewde wordt opgehcven

uitsluitend ten behoeve van hct mct lntcgir delen van 'gchcime informatie' dâan¡it. Voor het

overige blijft de gehcimhoudíng onvcrrvijld van krasht. Voorts is in de brief vermetd dat dit

geldt voor de 'tweede fase in hct ondcr¿oek'; derhalve de fase na afronding van de

invEnfariserende e¡r oriëntereridc ondezocksfasc.

6b.

Bl9l97ó/P¡8314 . Velsen-Zuid, l0 apríl 2019 pagina ló



lntégis>

a,S lle nænloop mct rndcre proccdurcr c.q, proccl¡ræ

ó1 ln relatie æt ha dossicr Elswoutghoct spclcn parallel aan het o¡¡dctzoclc ælr sælal procdurcs

€n procçsa€n die (mogûlijk) van invlocd kr¡trnsn zijn op hct v€rd€rc vcrlæp v¡n ha otfuzæk.

66. Dsa¡bij ø ttá ordcr mocr om ha lryødc rtraûæhçmcæ t€gcNr ßooe: dc ngifrc van

vals[Eid in grrchrifre lcgø óe gønoentcsccrøcis €n dG locobur¡rørceccr dc rctrdælaim

t gcNt dc gprirsctrt€ vrn Ye¡orr. ic r€cûrt n¡¡ncm ø kl¡drt bij dc

Account ntrkâmcr inspdiGrd tr;grn &îgltc/rr,nóc Gn c.eJt crrllcgø

6rr. lVij kunncn mommtæl nia ovcrzicn of cn ín bocvcrrc dcze pmcoduru G[ prosð¡cn ínvbod

ku@rn hGùüø qbr¡vø;dge vcrloop vo hct oodGr¿oc.t-
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5 Het vervoþonderzoek

5.1 lnlcfding

In dit hoofdstuk trcft de gcme€nteraad in paragraaf 5.2 de door ons geconstafeerde

bclønmcringør aan t€:n aæzten vanhel vcrvotgonderzoek. in 5.3 gevolgd door de implicaties

voor het verderc onderzo&,.

ln paragraaf 5.4 geven wij wcer welkc bcsluíteî thans bij de gcrnecnteraad voortiggcn.

SJ Bclcnrrcrl¡gpr
:"' Op basis van onzc sctivitei¡cî ín de invc¡ta¡iscrendc cn oriêntcrcr¡de fase conl¿tcrcn wij ocn

aantal belernmcringen voor asÍ¡ (vervotg)ondcrzock dat votdocl aar¡ de doclsfclling van de

opdncht.

?1. Dcze bclcrnmcringcn leggør wü dc ganrr,ntaaød vær zúat de raad ccn zelßtardige

añrcging kan maken tcr¡ aa¡rzier¡ van de ímlicaties van gctßcmdç belcrnmeringcn vou ha
vcrvolg en de afronding van ha o&rzocl ín lijn mc hcr booogdc do€|.

Belemmeríng I- geen medeverking aan otdenæh
-"t. Hø fcit dal mærdere p€rsoncn, dic cen bclalrgrijlß rol hcbban (gespccld) tq z*c van ha

dossicr Elswoutshoek, ons h€bbcn bcricht (vooralmog) gccn modei,r,erking te vcrtencn &u ons

ondcrzoc&, hccft opgrond vanjrrispndcntictot gcvolgd¡t onzc bcvindingør naar vcnrachting

gcpaard anllcn gaan mGû:

o (vaktechnische) voorbcho¡¡dar ilie zienop dc juisttrid cn volledigheid van dc vcrmclde

fcitcn cn omstandighcdør;

r de onmogelijkheid (eenduidig) te kunr¡en concluderen ten 
^anzirrtvan 

meerdcrc objccten

van onderzoek.

^ti. Op grond van vor€nsta¡rnde zullen de 'hoofdvraag' 'of politieke ambtsdragers van g€meenle

Blocrnendaal in 2014 in hct kadcr van het dossier Elswoutshoek legaal en integer hcbbcn

gehandeld' alsmede meerdere deelvragen niet (tcn votle) kunnen wordcn beantwoord.
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Eelemmering 2 - onvolledíge bepaling ohjecten van ondenoek

He{ feit dat mecrd€re p€rsonen, die een belangrijke rol hebben (gcpæld) Ìq zake van het

dosricr Elswoutshock, ons hebbc¡r bericht (vooralsnog) geeir medøverting te verlenen aan ons

o¡tÅçzcclç houdt in dat wij nia in de gclcgørhcid zijn (gcwcctt) om dc objoetcn van

vcrvolgondcrzoek (in volle omvang| tc identiñccrcn.

lV¡j hcbbcn gpcon¡talæTd dst vcr¡cheidcnc bcrokken€n dc scope van dc buidigc

@racht( formdoing) tc bcpcrht vindrrr

1-

Eelemmeríng 3 - geheímhotding

'î8. Uít dc bricf d.d. 7 ñrart 2019 volg da dc aldaar vcnr¡cldc getrcimtÐr¡ding wcliswaar is

WgÊfuvert v(ßÍ ?l,er ha modcdclingcn door çfutcruiavdcn aan Intçgir b.trcfi, inaú dat dc

pt¡cimhouding ovcrigau onvcnrijld van kncht blijfr. h lciú ons inzicns aot dc volgcrdc

*lãmrcrlng
1t). lndicn dc objcctcn v¡¡r hct verrrolgwúerzoek (modc) zicn op (dc inhfr¡d van) & bctchcid€rt

wasrop getreirnhouding ruct, zullco orzc kvindinpn modc zicn q (dc ¡úot¡d vml drr,ze

{gcåcime} bc¡cùeidcn. D¡arovcrkunncn wij aldan nict ræorrcrcn

xt. Voor hø (rapportcrør over) hct vcrvolgondcuoct is ha dü oot noodzrlcalijk dat dc

(reslçrcn&l gchcimhouding wordt qgcbclrcn.

u. Wij rnerken in dit v€rbarid op dsl wd hcübcn gpconstatocrd dat de bc¡cl¡sidør wasop

gchcimhoudíng rust zich dæls in hot publicke domcin bcvindco. Modc omda¡ de volldighcid

en juistheid van de bcschcidcri in ha publiete domcin ntet ?ijn pwaarborgi" natcr¡ wij geen

gebruik van dsze geopenbaardc beschsid€,n; daarbij gÊan wij voorbij aan de vraag of

gcbruikmaking via cen dcrgeldkc bron juridisch tocla¡tbaar is.

82

Belemmering 4 -samenloop mel andere procedures

Zoals vermeld in paragraaf 4.5 spelcn parallel aan ha ondcrzoek ccn aantal proccdures en

processen die (mogolijk) van invloed kunnen zijn ap het verdere verloop van hct ondcrzock;

wij kumcn de invloed daarvan momcnteel (nog) niet ovcøien.
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5.3 lmplicrder voor het vervolgondenoek

Met name in het licht van de belernmeringen I en 2 is gegronde nrijfet gcrech*aardigd over

de haalbaarhEid van de ecßte doelstelling vlm ondcrhavig onderzoçk, namelijk

'waarheidsvinding van dc gebeurtenissen uít 2014 in het dossicr Elswoutsho€k'.

lVannccr waarheidwinding van de gcbcurtcnis¡c¡¡ in 2014 in ha dossicr ElswoutshCIct nict

(ten volle) kan plaatsvindcn, ka¡l nair vsnyæhtíng (ook) dc twoede doclstclling var¡ hct

onÅen;æk nia wordcn gøcalisecrd. nønclijk'tc homel tot acn fo¡mclc polítict-bætuurlijtc

afsluiting van ttct jarcnlang lopcnde dossicr'. Dtrze watcring moa Evcnr rvordcn bczicn

tcgcn dc achtcrgrond van dc kriticlc van bctroktcncn op dc huns íwíens tc bcpcrtte ccopc van

ha onderzæk

Og groad van dc inhod vrn dc c¡rrryoo¿cnt¡ mcn ds pøloncn dúe wii hcbbcn u¡t$nodigd

voor eãr intcrvi€ff¡ i¡ ¡cvsnc gçgtondc tÌrijftl gslchtvarrdigd of ha errú.annvoord zal

(kuncn) gcvcrt op de volgørdc vrsag cn dcclwag:

r Opr welþ wtjzsksrn'ver,/æniiq,' in ba dos¡icr El¡woutshoet plaatsvindcn?

' Zijn cr aenloopingspunl€ri voor hcrltcl vm rclatie ca trcrstcl vdt vãtiousrcn tuilFn

neni¡ds dc ciggtsrcn van Elsn'oúrlroct cn andcuiþ ha gcnrecntcbctuur va¡t

Blocrncîdaa¡?

In dit verband mcrtør wij op dat door ænvcrtogÊrrwoordigcr van en

is gestcld dat 'cvident is dat zoridcr cnig voorstcl ¡ot ¡chadevergocdíng aan mijn cliørtsn fricl,
te docri cn tc b€falcî door dc Gemænte Blocmcndaal, verzoening ecn illr¡sie is',

I Zie pangmraf 4.2.
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5,4 Tc ¡emcn bc¡lultcn

81. In het licht van de hisrvoor gcnoerndc bclønmeringen venrtek€n wij dc gøneanteraad ccn

bsluit te n€rn€n overde wcnrclijkhckl vsn scn vcrvol¡nodcr:aot

88. Een weßfutcl pociticf bcrluít mæl on¡ inzicrs wordcn gaû¡û.n in raßæhang m€û Gæ bæluit

ovcr dc wiþe waxq bclcrnmcringcn künßú sordcn wçggpur@n dan ncl mct

ocn bc¡luit ta aanzicn van & doclúcltiogÉn dic dc p¡ocr¡cna¿ mct dit clai&rzú, wanrt tç

b€rcik€n.

Hopcndc u alô¡¡ voHocnds tc h#d ¡rnnArnøA

t¡oogrhlloA

lnrqtu BV

nmsdøc,

B. Bn¡in RA

Di¡ætcnr

Bijlase.Tijólijn2CIt4
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(rt.

TIJDLTJN 2014

Wij hebben als onderdeel van ow.e wer*zaarnhcdcn c€n chronologie opgcsteld die naar de

huidigc status ruim 150 pagina's beslaat. Deze chronologic maa&t als werkdocumcnt onderdeel

uil van ons dossiq en dient ondcr mær als rsf€rc,nficdocumcnt 3cn behowc vut onze

wcrkzamrthdlc¡t Gcnoernde chronotogie hceft medc gpdi€nd tcr voorbereiding op het vocren

vut ínve¡úasiscrødc cn oriëntsrende íntcrvicws.

De chronologíc is in eerstc aanleg gebascerd op informatic sn bachcidcn aftomstig uít

openbarc bron¡en. Vcrder is ceri aanvanggprîøølll mct hct vcrwcrtcn van (digitalc) informatie

die ons door (tr¡¡¡cn&omst vari) de burgremccster tcr bcschilsling is gËtc¡d. Dcze ¡ctivitcit is

mode gcziør dc hosveelheid ma¡criaal nog nia voltmid. Dc juirttrcíd ør vollodighcid va¡l de

chmnologic zijn dan sok (nog) niø. gpnaÁfurgÅ.

Aan dc hard van dc chrocologic hcôbcn wij ecn bctnopc, râmcnvattcndc tijdlijn samcngsrctd

in rclatíe tot fut jaør 2014 (dc 'rijdlijn 2Ol4'¡; dørín hcbben wij gcbcurrcnisscn opggnomcri

dic thans mogrl¡jk rclwant tijkø in lret licht van de o,pdract¡tformutcring Deze tijdlijn 20la

bcpcrkt zich ovcrwcgørd tot gÊb€urtcnisscn in 2O14, maæ bcvat tevcnr cnkclc gcbctrtørisran

n¡dicn dic daørnce in (rcchtstrec*s) vøbad (kunncfi) rûaarr

Ten aa¡rzicn van de tijdlijn 7014 gcldthstzclfdc voorbclær¡d als tcn aamiø van het vollcdigc

werkdocu¡nent; dc iuisrheid cn vollcdigh erd zijn (nog) nicr gewagrbsrgi.

Wij vocgør dc ti.idlijn 2Ol4 als bijlage bij deß status- sn voolgangsrapportagc tøreindc de

g€mscnteraad inzicht tc bieden in de mogelijke objectør van (vcrvolgþnder¿oek,

{t1.

oi.
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t0-0r-20t4 Behandeling hoger beroeps'nak van bij dc Raad van State íruake

de weigcring v¿ut cen vergunning voor dc aanleg van oen paardcnbak aan de

noordwestzijdc van Elswoutshoek, Bij dø.e gelcgørheid komt aan de orde dat

de grond wnârop bc.doclde paardcnbal is bæogd van ergcnaar is v€randerd.

ll-02-20t4 Cemeente vernictigl hct op 29 llrventfur 2013 met getekmde

convenant, waarin afsp'r-akcn wârcn vú,çlcgd om tot ocn oplossing tc komcrr

voor hct dossiçr Elswoutshock, wcgøt!¡ dwaling ør bcdrog in vcrband ma

voonroerndc nia-gielrclde grorfualtsælíc die aan d€ ord€ kwam tijdens dc

bchandcling van de tngrr Aqocpszløy bij dc Raad van Stetc. Gcrnccn¡e

vq*laart dc ondcrtc&cn¡¿r aõtsprakclúk tc anllen gnan ctdlcn. Ecn door

ingpdied berocp tegør vcrnictiglng vør hct conv€naúrt wo¡dt door de

rcc{rter verworpcrr-

254.2-2At4 Bricf Omh¡dgrnar ¡¡r¡r ha collegc ín"*e klacht ovcr dç bcrlissing van hct

collc¡c op dc ocrdcrc klacht v¡¡r ,'nzake rrnigdijlc onrcchtnatigltcid

bij hct trajcct van vcrgunningvcrlcûing Dc Omhdsrnan bccfl aançgcvcn dat

cr wcliswaar sprakc ic van vooring€nomcntlcid bij ambtcnarcn ma¡r dat dit nia

van invlood is grrvccst ry dc rpchünstígltsid vao de u¡tkoûtsl van de

besluitvorming Dc Or¡rbr¡dsnan concludccrt dat ain bcrmcísnis nic tot

beËindiging van ha conflict hceff gclcid ør mærit dat ha conflict dc afplopcn

maa¡rdEn allccn maar grot€r is gcrvordcn. Orndat volgcns dc Ombuds¡nm Sccri

uitzicht bcstaat op csn ¡uccccvollc bcrniddcling boëiridigl húj zijn bcmocienis.

t8-03-20t4 Collcge laat gøneøtcra¡d wstçn d¡t hocwcl dc Ombudsmsn gcen ruimte zict

voor oçr¡ tockomstgcricht gesprck, ha collcgc bcreid is uitvocríng tc gev€n aan

de door de gemeenteraad gonaagde mcdiation. Dezemdiation zal uiteindelijk

falen.

Maa¡l 2014 Uitingen in diverse media dat ha college zich schuldig maakt aan perscensuur

in relatie tot het dossigr Elswoutshoek.

)B¡lagc bij status- en voortgsngsrapportagc d.d. l0 april 2019
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26'A3'2014 tJitspraak Raad van State in hoger beroep van college tegsn cerd€re uitsprakcn

rechtbank inzake weigerør vcrgunning paardenbak aan noordwestzijde. Raul

van Statc verklaart ha bcroç van het college tcgør uítspraak dat sprake was

van onterecht wcigeren vcrgunning gegrond.

2943-2014 Instatlatie nieuwe gamæúcrrrd.

l7&20t4 ' vcrlicc ko* grding M bti had aangcspanncn in vcrbard met de

vcrnictiging v¡n hct cooyeÍâ¡tt door dc gpßr€critc.

tçA5-2Or4 Roor stapt uit dc frac¡ic vao Libcraal Blomcnd¡al cn gsst zclfstandig verder

otfu &nasnHrj voor Blocm¿ndaal.

Juni 2014 Kcrmisma&ingsgcsprek Gri cortcrpondcr¡tic nsscn en nicuwe

wctltotd€r De Rooij; laatslgerþcrndc gæfl. an dat mcf dc vcrnictiging van hA

convcriant ooL hct cadcre r¡adsbcsluit va¡ 2Ol2 vantøfcl ís ø¡ dat ha geffic
bc$cmming$an nu hct cnigc &adø vonnt; prtijcn mo€tcr¡ volgc,ns haar woer

van v(xn af an beginncn. , kofidigf in ocn rcactic aan dat hrj cen

klacht ga* irúicne\ procodures wær zal oplúartcn Gn tcvcns dc prblicíAit zal

gaartzoelcrt.

17-01-2014 Uitzerding RTV NH ovcr burgcmccstÊr Ncd€rvc€n mst aantijgngør aan ziln

adres. De aantijgingen behclzcn oplichting intimidatic van de cigenarcn van

Elswoutshoek e¡r ha monddood makcn van de lokale pcrs. Noderve,en nocmt in

een bríef aa¡r de gerneøttøaaÅ dc uiUending een poging om zijn rcputatic te

schadcr¡; volgcns hsm wordt in de zaak Elswoutshoek nu op de man gespeeld

omdaf wdtelijke mi¡ldclcn om bouwvergiunningen te krijgen bijna zijn uitgeput.

lE-O7-2014 Aangifre wcgens smaad/laster door . eri rjegms

de advocaal van de g€meente en jegcns wethouder Kokke.

3Brjlagc bij $tBtu!i- cn voortgang$rapponagc d.d. l0 apríl 2019
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28-47-2014 Dc ccrdcr door RTV NH gemaakte uitzending over burgerncester Nederveen

wordt landelijk uitgezonden door EcnVandaag.

3U07-20t4 Gøncçnteraad roept burgernccstcr Ncdcrvcm tcrug van vakantie voor €€n extra

raadsvcrgadcring op 3l juli 2014 naas zxt lciding van de landclijke rv-uitzending

tenei¡¡dc vr¿gsn daarovcr ts bcantwoordcn.

Aug2014 Mailconcrpondcntíc turr¿Tr o¡úraad¡lid cr¡ wcthot¡dcr Kokke ovcr

cen door vCIorgÊr¡omcn column in Dc Voltgkra¡rt dic gadjd zal ajn

aan hc* docricr Elsvoutrhoclq ræt aa¡d¡cüt voor dc cigrnarør van hct lardspÊd.

05-08-20r4 Gernocntc rrt ondcr¿oct nar mogclijk illcXnlc zandstd¡ng op afgeutezen

loc¿tie voor pcardæbal op Elswoutsbo*; dit dwing orn zijn

val¡¡¡rtic tc ondcrfficû C¡cmcøc &cigf Eá dwaog¡niddclcn maar moct latcr

crlsøupn dsf bes€huldigíngen ovø illcgalc z¿ndstorting ontcrocht zijn-

08-0t-20¡4 Colu¡nn van or&ra¡dslid ¡n Dc Voltskrant mct als kop 'ln

Btoerncr¡daal is de maffia de baas'. Vormt aanlciding tot bc¡chuldigingcn aan

hct ad¡er van ea wcd¡oudcrs Kolclc cn Eþ Rmij ovcr ha dclcn van

iafoflnâtíc dic cchadclíjk ís voor ' cß

t6-o8-20t4 Publicatic in hct Haadøns Dagblad v¡¡n æn intcrview ma weúoudcr De Rooij.

Zij dost d¿¡rin uitspralcør over vctmccndc intiraidatic vm smbtcnsr€n door de

cigørarcn van El¡wout¡hock. Dc Rooij geefr latcr tcgcrnver de gnncrteraú

aa¡r dat zij na ruggienrpraak mgt hct voltelligÉ collcgc de publicitcit hccfr

gezocht. Zij vørvijst in het intswiew ook naar stukksri.

n-A8-2014 Fractie Hart voor Bloernenda¿l stelt schriftclijkc vragø naar aanlciding van h*
intervicw met De R*rj; de vragcn beteffen de onderbouwing van de

beweringen van Dc Rooij.

4Bijlagc bij etåtuf- çn voortgangsrapporta¡c d.d. l0 april 2019
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(eind)

Aug.20l4

Gemesnte væzænelt in re¿ctie op vragen informatíe ter onderbouwing van de

beweringcn van Dc Roorj.

Huisadvocaal van de gemecnte adviseer.t om op dc beantwoording

gcheimhouding op teleggen in verband met dc ecrbiedigtng yan de persoonlijke

lsvcnssf€cr van bc¡t¡¡r¡rdcn øl ambtenarcn,

t84D-2014 Raadslodcn ncm€n inzags ín mails dic dienen ter onderbouwing yan de

uitspakcn van sedrordcr Dc Rooij.

l@2014 Aangifrc doar

arbtsgrtrciÍt.

tcgcn wcdrouder De Rooíj wegcns schendíng

l6-09-2014 Enkelc r¡¡dstcdcn vragcn mct.csn bæcp op dc wob om dc ¡tr¡kksn diezíj og

t augwtus 2Ol42Ol4 hóbcn løigrziø.

25-09-2A14 Hæt voor Blocmcnd¡al dicnt motic va¡r after¡ring in tegør wahoq¡dcr De Rooij

rvctprüs haar intcrvict¡'met Haarlen¡s Daúlú.

2+lù2Aß fVdhoudcr Dc Rmij l¡¡t vctcn el ai zo snel mogclijk z¿l voldocr¡ ¡an lrcf

verzock van ra¡dslcdcri Het¡kcls en Roo¡ om de stúlc¡l tc ontvarigcn die aj
eerdcr hebben tunncn fur¿ien,

04-ll-2014 Collcgc lcgt gctrcimhoding op iwahe'pcrsoonlijk dossí€r wahouder [De

Rootjl ítu,ake EWH' op g¡orid va¡ artikel 25, twcede lid van de G€me€ntcwa.

Dc ËaEticvoorart*.ts ontvang€n bricf ovcr bcsluit inza&e hun vcrzoek tot

openbaarmaking dossicr. Eør a¡ntal van hcn ontvangl tev€ns een gesloten

envelop met het dossi€r met daarin de geheim vcrklaarde gtukken.

l7-n-20t4 dier¡t lVob-vqzoek in tot openbaarmaking van het 'persoonlijk

dossier wethouder iruake EWH' en dient kort daarop tevens bezwaar in tegen

besluit tot geheimhouding.
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26-ll-2014 Overleg fractievoorzitters mø college over het lcggen van geheimhouding op

ha pcrsoonlijk dossicr van dc wethoudq inzake Elswoutshock.

27-tçz0r4 Fnúiwaorntter Roos vanHart voor Bloernendaal vraagt wcthouder De Rooij

of zijbererd zou zijn de øvcloppc ma gchcim veltløfrdç ttuk&en, die Roos

van haar hecfr ontvang€n, op ló dccsrnbcr 2Ol4 tn aæwczi$ød van eør

nofaris lc opcner¡ in café-rcstaurant Loctje tc Bloemcndaal.

08-12-2Aß Roor kondigf op haâr wrùcifc aande inho¡¡d van dccnvelop openbar tc zullen

malccn-

æ-12-2014 Scttrinefikc vcrtlaringcn van cn ðd ái zotúer enig

vcrtnbcl¡ord inctcn¡ncn mct hst openbarf ma&ør van dc sÎr¡kkcn in dc ørveþ
die Roos op lé dcccmber 2014 wtl gF6¡ opcn€rr

16-12-2014 Roos openl 'mbørjzijn van Grn not¡rí¡ rijdcns ccn perrconfcrcntic dc cnvclop ma

ptrcím vcrtloardc stu&&an Narncn van bmkkcnør wordqr onlccsbaar

ganaatt.

t9-12-20t4 Hart voor Blocr¡rc¡tdaal plaatst ecn 'sca¡r afschriñ proces vcrbaal' op de wcbeite

mct daarin hct proccs-vcúaâl van opcnbaarmaking van dc gchcim vcrklaardc

stukk€n, cigør snrklcn ter aanvulling op hct docsicr (waaronder dc schrifrclijkc

vcr*laringcn van en alsmede - uit hø oogpunl van

zorgvuldigheid rnet ha oog op dc pcrsoonlijkc lcvenssfccr - æn selcctie van de

stukken in dc cnvcloppc.

Naar aanleiding hicrvan vraagl de fractievoor¿itter van Liberaal Bloe¡nendæt

om strafrechtelijke vervolging van Roos wsgens schending

geheimhoudingspl icht.

óBrjlagc bij statur- cn voortgangsrapponagc d.d. l0 april 2019
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22'12'2014 Extro preridium; burgrmesster Nedsrveeri conststecrt op basis proecs-vøbaal

van opaùaarmalcing van dc gchcim vcrkl¡arde stuk&€ü tijdørs de bijænkomst

in cafó-rcst¡urant Looje va¡¡ 16 decsmbcr 2014 en de publicatie op de wcbsitc

vo¡t Hart voor Blocnendsal ód Roo¡ dc g:hcimhordingsplíc-trt hæft

¡rrclondcn eo dc¡mrc,ç vcrmoodclijL æn straft¡¡r &it hcÉf begaan. De

burgpflrcct3cr ovcryæSt ô0ngíñc tc docn

23'12-2Aß Voorzícnin¡rnrælrter vmLJaút vçrßc* van cntcle rda&tcdcn onr værlopí¡c

voorziæiry iûø}c Huit van 4 covcmba 2014 6 ¡:ùcfotrhs¡dfu op ¡ford
vsl ¡æ&cl ?í,¡vlcda lid r¡an dc Gcmccntcra nia omvolclijt.

zt'n'ml4 nr¡emacccr Ncdøvccn informst nos dd húi fuçdü egifrc qrn haar

hod gd.n rrc¡@ Wt¡s ï'rør,gl þ¡ra aæ ds.dcn !l"m !#im vcrdilrydrc

rùrttcr.

2+l2-ml4 .tdvice væ dc bcØy.ü¡ckifrcnmirb wrarin dc wmrisíc zió op ha
sürdew¡t *dt d¿ ds glhcim vatl¡sdc t¡¡ltctr oia d qcnfar settn

Scrndrr vofid¡t hA bcduit ta gptrcimvcrklaring rrcrd gmøcn

7Bdlagc bij status- cr vootSang$¡ppona¡e d.d. l0 apfil 2019



lntégist

05-01 -20 I 5 Wethouder De Rooij kondigt per onmiddellijke ingurg baar vertrek aan,

l3-ol -20t 5 sprcekt tijdens ecrmmissievergadering cn goeft aan dat een

vøklaring van ecr¡ amb¡enaar d.d. I maut 2012 in het geopenbaarde

'persoonlijk dossicr wethouder í¡vake EWtl' in strijd is mct dc waarhcid

aangnien dc klachtenadviesconrmissie ten aaruicn van helgioør de ambtcnaar

heefl vcrklaard jui* ha tegørovergeetclde heefl vastgcs*cld. Collcgr ontkent

hícrop dât dc ambtcnaar een 'valsc vcrllaring' heefr afgelcgd.

2l4l-Z0l5 Burgønæstcr Ncdervæn m¡akt bcl¡cnd dct h¡j a¡n sfitlat indicnt.

224t-20t5 lVahoudcr Botfer, inmiddcls vcr¡ntwoordelijt voor lçt do¡eicr Elswoúrhock,

mà¡Lt na¡¡cns hø collcac exci¡scs san. cri voor de

gcvolgcn van hct íntcrvicw vm voorm¡lig wahoudcr Dc Rooij.

274t-20t5 E¡cusbrícf van gørccntcùcstuur aån . cn vütr lrn
krantcnartikcl in ha Haartøns Dagbl¡d in augustua 2014 wzæin wcthordcr Dc

Rooij in ccn íntcrvicw zei dat a¡¡rhcna¡cn zich door hcn bodrcígd øt

gdrüirnidãd vocldcn.

25-O3-20t5 Burgønecstcr Em¡ncns-Knol informear dc gcrncørtçad ða¡ ha Opcnbaar

Míni¡tcrie heeff bcsloten n¡et tot vervolging ov€r te gaøurt van Nçdcwccri,

Kolr&e, Botter cn De Rooij ter zake van ovcrtrading van de artikclan 261,262

en272 van het Wetboek van Strafrccht (smaad/lastsr).

Eind juli ' l5 Hart voor Blosrnendaal dicnt trVob-vcrzock in tsr zake van dc correspondmtie

tussen Kokke ø in rclatie tot inhoud van de column van

laatstgenocrnde van I augusrus 2014, Concspondentie wordt vrijgegçvcn.

27-08-20t5 lruake gehcimhouding'persoonlijk dossier wethouder inzake EWH'; bij besluit

van2l augustus 2015 (hct primaire besluit II) heeñ het collcge besloten de

gcheimhouding op cen aanlal stukkcn op te heffcn.

IBijlage bij status- çn vooflganSsrappotagc d.d, l0 ¡pril 2019
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12{42ß16 Chøøomon¡ri¡ Afrne @ w@ Hcíjin&

osdølcfcc¡cn notulcn mct bccluiten wn hø collqs uit noræba 2014 inúG
se¡¡gd!¡ ¡ùirdeCIrdlr¡S op bø 'Faloffilifi ó@içr rrcúoudø ¡n'¡ftc EWH'.

A8 tst äcrluÍt 'rrtrycryd;: 'Dí¡ b ccs ffimi væ ds dt¡ft¡lc nbtopøùæ

. CIot¡d.r¡ rm 4ærl& Xllû,wrlø& ûõMqrnoffi fu¡rvøifiød
s oodsl¡tçd of 12 grI ã}16.'
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