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Velsen-Zuid, 3 mei 2019

Kenmerk: Bl9198l/Pl83t4

Betreft: Debat gemeenteraad ó mei ris. en actuele ontwikkelingan

Geachte gemeenteraad,

Met datum l0 april 2019 hebben wij de gernecnteraad onze status- en voortgangsrapporlage

('de statusrapportage') inzake het onafhankelijk extern forensisch (accountantsþnderzoek

'Elswoutshoek' overgelegd. Met deze statusrapportage hebben wij de inventariserende en

oriënterende fase van het onderzoek afgeslotør.

De ganecnteraad houdt op ó mei as. een (opeirbaar) debat over (de inhoud van) de

statusrapportage. Wij zullen daarbij om navolgende drie redenen niet aanwezig zijn.

Ten eerste achten wij het niet gepast decl te nemen aan of betrokken te zijn bij eetr (openbaar)

debat dat zich richt op besluitvorming zoals deze is vermeld in paragraaf 5.4 van de

statusrapportage. Bij een onafhankelijk extern forensisch (accountants)onderzoek past het

immers niet dat wij deelnanen aan of betrokken zijn bij deze besluitvorming.

Ten tweede merken wij op dat een toelichting onzenijds op (de inhoud van) de

statusrapportage, die tot stand is gekomen in aßtemming met de validatiecommissier, zich niet

verder kan uitstrekken dan tot hetgeen (letterllk) is opgøromen in onze statusrapportage.

I Ook onderhavige brief is tot sta¡rd gekomcn in afstemming met de validatiecommissic.
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Tijdens het (openbaar) debat kunnen en zullEr¡ wij dan ook geen andere uitspraken {kunnen)

doen anders dan hetgeen reeds is vermeld in onze statusrapportage; onze aanwezigheid in deze

heeft ons inziens derhalve geen toegevoegde waarde.

Ten derde zijn heden in een separatç mail dc door de opdrachtgever overgelegde inhoudelijke

wagen alle schriftelijk beantwoord.

Uiteraard zijn wij op basis van de besluitvorming zijdens de gemeenteraad bereid om, indien

daartoe aanleiding bestaat, in ee¡r later stadium in besloten overleg met de gerneenteraad de

inrichting van een ever¡tueel vervolg van het onderzoek te bespreken.

Nu wij om genoemde redenen niet aanwezig zullen zijn tijdens de openbare raadsvergadering

van 6 mei as. dient deze brief mede om de gerneenteraad te informeren o,ver ontwikkelingen

die dateren van na de statusrapportage d.d. l0 april 20t9. Achtereelvolgens gaan wij in op de

samenloop met procdures c.q. proc€ssen, de externe uitingen en ha onderzoeksbudget.

Ðe samenloop metprocedures c.q. processen

In paragraaf 4.5 van de statusrapportage is vermeld dat lopende procedures en processen

(mogelijk) van invloed kunnen zijn op het verdere verloop van ha onderzoek. In dit verband

wijzen wtj op de navolgende feiten en omstandighederi die zich na l0 april 2019 hebben

voorgedaan.

Op ll april 2019 is ons door {de vertegørwoordiger van) twee voor een inver¡tariserend en

orienterend interview uitgenodigde personeri aangekondigd dat 'aangifte per fax op voorhand

bij het College van PG's te Den Haag' zal worden gedaan 'wegens pogingen uwerzijds tor

valsheid in geschrifte'.2

Verder is in paragraaf 4.5 van de statusrapportage opgenomen dat een klacht bij de

Accountantskamer is ingediend tegen ondergetekende en een collega. Op aangeven van klager

¡ A¿ngekondigd is dat deze aangifte volgt als niet wordt votdaan aan vier voorwaarden; deze vier voorwaardcn
richten zich, kort gesteld, op de wijze waaxop lntegis dient te communiceren c.q. dicn¡ te handelen.
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is de klacht ingetrokken, welke intrekking op ló april 2019 door de Voorzitter van de

Accountantskamer is bevestigd.

Op 17 april 2019 zijn Integis en medewerkers van lntegis'hoofdelijk in persoon en in privé'

aansprakelijk gesteld voor alle (nader omschreven) schade.

\Årij kunnen moménteel niet over¿ien of en in hoeverre deze (of mogelijk vergelijkbare

toekomstige) procedures eri processeri invloed kunnen hebben op hø verdere verloop van het

onderzoek-

Mutatis mutandis geldt dit eveneens voor uitingen in het publieke domein over onderhavig

onderzoek door direct bij de voortiggende kwestie betrokken personen.

I De tijdlijn dient uitsluitend voor het vemrekken van inzicht in de mogelijke objecten van (vervolg)ondetzoek.

t3.

I "t-

De externe uitinøen

Tijdens de mondelinge toelichting van ons voorstel op 28 novernber 2018 ten ovcrstaan van de

Cpmmissie Bestuur en Middelen hebben wij gepleit .voor terughoudendheid bij externe

uitingen over aangeleganheden die onderhavig onderzoek aangaan. Onze ervaring leert immers

dat een onafhankelijk extern forensisch (accountants)ondenoek niet gebaat is bij openbare

berichtgeving tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden.

15. Indachtig vorenstaande hebben wij de gemeenteraad, in samenhang met de unaniern

aångenomen motie om de statusrapportage 'vrij te geven', bericht dat de statusrapportage

d.d. l0 april 2019 een document van opdrachtnemer aan opdrachtgever is dat in casu vooral

tot doel heeft de aard, omvang en diepgang van hel (evørtuele) verrrolgonderzoek te kunnen

vaststellen; de statusrapportage richt zich dan ook primair op de uitvoering van onze

werkzaamheden er¡ bevat geen inhoudelijke bevindingen.l

tó. Naar onze mening past het dan ook niet deze rapportage te openbaren, zeker niet op voorhand,

omdat daarmee (het uitvoerør van) kwalitatief hoogwaardig (vervolg)onder¿oek niet kan

worden gewaarborgd.

t?
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In dit kader merken wrj op dat (de vertegenwoordiger van) klager conespondentie met de

Accountantskamer (in afschrift) aan een journalist heeft gezonderi. Verder heeft hij ons op I I

april 2019 aangekondigd 'onze opdrachtgever en de media' onder meer 'het klaagschrift, het

verweerschrift, alle conespondentie, alsmede andere stukken, zonder enig commentaar, anders

dan FYI' toe te ze¡rden.{

Kort gesteld zijn wij van mening dat door berichtgeving in het publieke domein (het uitvoeren

van) kwalitatief hoogwaardig (vervolg)onderzoek niet kan worden gewaarborgd-

Her onderzoeksbudset

In paragraaf 3.9 van de statusrapportsge hebben wij een ovenicht van de tot ultimo maart 2019

bestede ureri opgenomen.

ln april 2019 hebben wij 59,75 uren besteed5, hetgeen ons leert dat vervolgonderzoek zal leiden

tot een (eminente) overschrijding van het budget dat is opgenomer in ons voorstel

d.d. 17 december 2019. De omvang van de overschrijding is (vooralsnog) niet te begroten

omdat deze mede samenhangt met onvootziene omstandigheden waaronder lopende

procedures eri processen en uiteenlopende correspondentie met opdrachtgever en bij het

onderzoek betrokken personen; onder meer soortgelijke onvoorziene omstandigheden hebben

er toe geleid dat in de eerste fase van het onderzoek ee¡r hoger aantal uren is besteed dan

bcgroot.

a Aangekondigd is dat de toezending volgt als niet wordt voldaan aan vicr voorwaarden; deze vier voorwaarden
richten zich, kon gcsteld, op de wijze waarop Integis dient te communiccren c.q. dient te handelcn.
t Niet meegerckcnd zijn de uren die zijn besteed ten behoeve van het opstelten van het verweerschriñ inzakc de
klacht, welk verrveerschriñ op 15 april 2019 in concept ter beoordeling is voorgelegd aan de advocaten van
ondergetekende en zijn collega. Eveneçns is bij het vermelde aa¡tal uren een correctie van tìvce uren over de
maand maart betrokkcn.
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22. Wij verzoeken u de inhoud van deze brief, tezamen met de belernmeringen die zijn vermeld in

de statusrapportage, te betrekken bij de besluitvorming zoals deze in puagraaf 5.4 van de

ståtusrappofage is vermeld.

Hopende u aldus voldoende te hebben geînformeerd,

Hoogachtend,

Intcgis BV

namens deze,

B. Bruin RA

Directeur
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