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Betreft: Reactie op verzoek gemeenteraad d.d. ó mei 2019

Ceachte gemeenteraad,

Op ó rnei 20t9 is de door ons met datum l0 april 2019 opgestelde 'status- en

voortgangsrapportage onaftrar*elijk extern forensisch (accountantsþnderzoek

'Elswoutshoek" ('statusrappCIrtage') alsmede onze brief d.d. 3 mei 2019 betreffende 'Debat

ganeenteraad ó mei as. en actuele ontwikkelingør' in de gøneenteraad van Bloemendaal

besproken.

Naar aanleiding van deze bespreking heeft de gerneoteraad op 6 mei 2019 een motie

aangenomer¡. In deze motie is vermeld dat 'de belemmeringen in het rapport die tot het

gevraagde besluit zouden moeten leiden nog onvoldoende zijn onderbouwd'. De gemeenteraad

heeft in dit kader verzocht 'aan te geven welke acties noodzakelijk zijn om de belemmeringen

op te heffen zodat het onderzoek zou kunnen worden voortgezet en dit schriftelijk aan de raad

mede te delen'.

r)3 In onderhavige brief gaan wij in op het ver¿oek van de gerneenteraad.r

I Onderhavige brief is net als de stâtusrappotage en onze brief d.d. 3 mei 20 I 9 tot stand gekomen in afstemrning
met de validatiecommissie.
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I Inleiding

Wij zijn onze werkzaamheden rimgevangen met een inventariserende en oriënterende fase.

Doelstelling van deze fase was primair te komen tot nader inzicht in en nadere duiding van de

mogelijke subjecten en objecten van ondenoek alsmede de aard en omvang van de ter

beschikking staande (digltale) bescheiden-

Wij hebben de inventariserende fase afgesloten met een statusrapportage waarin wij onder

meer de door ons geconstateerde belemmeringen hebben opgenomen. De starusrapportage is

gevolgd door onze brief d.d. 3 mei 2019 waarin onder meer de actuele ontwikkelingen zijn

wecrgegeven. Beide schrijvens beoogden de raad in de gelegenheid te stellen acties te

ondernemen om het onderzoek vlot te trekken met gebnrikmaking van de middelen die haar

ten dienste staan.

In onderhavige brief geven wij invulling aan het verzoek van de gerneenteraad in de vorrn van

een nadere (vaktechnische) toelichting op de geconstateerde belemmeringen en de mogelijke

oplossingsrichtingen waaronder onze visie dienaangaande.

Wij menen dat wannesr de gemeenteraad er in slaagt deze belemmeringen weg te nenÌen!

vervolgonder¿oek in beginsel mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn dan zijn wij van mening

dat een forensisch (accountants)onderzoek niet kan leider¡ tot realisatie van de

onderzoeksdoelstel I ingen.
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2 De medewerking aan het onderzoek

2.1 De i¡houd v¡n de strtusmpportrge

ln de statusrapportage is opgenomen dat meerdere personen, die een belangrijke rol hebben

(gespeeld) ter zake van het dossier Elswoutshoek, ons hebben bericht (vooralsnog) geen

medewerking te verlenen âan ons onderzoek2 er¡ dat dit op grond van jurisprudentie tor gevolg

heeft dat onze bevindingen naar verwachting gepaard zuile¡r gaan met:

r (vaktechnische) voorbehouden die zien op de juistheid en volledigheid van de vermelde

feiten en omstandigheden;

I de onmogelijkheid (eenduidig) te kunnen concluderen ten aanzien van meerdere objecten

van onderzoek.

Op grond van vorenstaande zullen de 'hoofdvraag' 'of politieke ambtsdragers van gemeente

Bloemendaal in 20t4 in het kader van het dossier Elswoutshoek legaal en integer hebben

gehandeld' alsmede meerdere deelwagen niet (ten volle) kunnen worden beantwoord.

2.2 Nadere toelichting

Wij nodigen een persoon, ook bij een eventueel vervolgonderzoek, uit voor een interview met

de mededeling dat Integis hem of haar niet kan verplichten het interview aan te gaan;

medewerking aan het interview geschiedt dan ook op basis van wijwilligheid, zo is (ook) in de

uitnodiging vermeld.

Het is dan ook aan een genodigde om te besluiten al dan niet in te gaan op onze uitnodiging.

Indien een persoon niet ingaat op onze uitnodiging, is het aan hem of haar dit al dan niet te
beargumenteren; indien argumenten worden overgelegd, is het nief aan lntegis om deze te

valideren.3

¡ Voormalig wethouder De Rooij heefi ons op l3 mei 2019 sch¡ifrelijk berichr dat zij bereid is vragen schriñelijk
te beantwoorden en, als het in augustus nog opportuun is, om een mondeling interview te houden.I In dit verband merken wij op dat drie personen die nier zijn ingegaan op onze uitnodiging voor een
inventariserend en oriënterend interview, dit ons hebben medegedeeid onder overlegging uan lrgrr"n,.n
dienaangaande.
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Indien meerdere personen die een belangrijke rol hebben (gespeeld) ter zake van het dossier

Elswoutshoek, geen medewerking verlenen aan ons onderzoeka, kunnen de juistheid en

volledigheid van de door ons geconstateerde feiten en omstandigheden niet worden

gewaarborgd. Indien de juistheid en volledigheid van de feiten en omstandighedm niet kunnen

worden gewaarborgd, is het niet mogelijk (eenduidig c.q. zonder voorbehouden) te

concluderen. En indien wij niet (eenduidig c.q. zonder voorbehouden) kunnen concluderen,

kunnen de 'hoofclvraag' 'of politieke ambtsdragers van gemeente Bloernendaal in 2014 in het

kader van het dossier Elswoutshoek legaal en integer hebben gehandeld' alsmede meerdere

deelvragen nia (ten volle) worden beantwoord.

Dit leidt er toe dat het rapport niet kan bijdragen aan volledige realisatie van beide

doelstellingen van hel onderzoek namelijk:

o Waarheidsvinding van de gebeurtenissen uit 2014 in het dossier Elswoutshoek;

¡ Te komen tot een formele politiek-bestuurlijke afsluiting van het jarenlang lopende

dossier.

2.3 Mogelijke oplossingsrichtingen

Omdat medewerking aån een interview gebaseerd is op wijwilligheid, past het niet dat de

gemeenteraad in deze actie onderneemt om personen te bewegen een interview met ons aan te

gaan. Ook anderszins kunnen naar onze mening in deze geen acties worden ondernomen.

Rapportering kan desondanks plaatsvinden onder de voorbehouder¡ die wij hiervoor in deze

brief hebben aångegeven.

I Naar de letter van de mededeling houdt dit tevens in dat die personen (ook) geen medewerking verlenen aan de
procedure van wederhoor.
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3 De objecten yan onderzoek

3.1 De inhoud van de stetusrapportege

In de statusrapportage is opgenomen dat meerdere personen. die een belangrijke rol hebben

(gespeeld) in het dossier Elswoutshoek, ons hebben bericht (vooralsnog) geen medewerking te

verlenen aÍm ons onder¿oek en dat dit inhoudt dat wij niet in de gelegenheid zijn (geweest) om

de objecten van vervolgonderzoek (in volle omvang) te identificeren.

3.2 N¡dere toelichting

De doelstelling van de inventariserende en oriënterende fase van het onderzoek was onder meer

te komen tot duiding van de mogelijke objecten van onderzoek. De inventariserende en

oriënterende interviews waren dan ook gericht op het vaststellen en concretiseren van de

objecten van onderzoek. een en ander binnen de geformuleerde opdracht.

Omdat meerdere van de zes psrsonen die wij hebben uitgenodigd voor een inventariserend en

orienterend interview niet zijn ingegaan op onze uitnodiging, hebben wij de mogelijke objecten

van onderzoek niet met hen kunnen afstemmen.

3.3 Mogelijke oplossingsrichtingen

Wij vermelden navolgende oplossingsrichtingen

Op basis van de door ons verrichte werkzaamheden kunnen wij de gemeenteraad een over¿icht

verstrekken van mogelijke objecten van onderzoek. Daarbij zullen wij steunen op enerzijds de

bij de statusrapportage gevoegde tijdlijn 2Al4s en anderzijds op hetgeen de rwee

geïnterviewdenÓ als mogelijk objecten van (vervolg)onderzoek hebben vermetd:

¡ flet begin 2014'stuklopen'van het eind 2013 gesloten convenant revitaliseringsplan

Elswoutshoek tussen enerzijds gemeente Bloemendaat en anderzijds

¡ De negatieve publiciteit rond burgemeester Nederveen en zijn uiteindelijke vertrek;

5 Deze tijdl¡n is bij de statustapportage gevoegd teneinde de gerneenreraad inzichr te bieden in de mogelijke
objecten van ( vervolg)onder¿oek.
r' Onder verwijzing naar haar recente correspondentie kunnen wij een cventuele inbreng van De Roorj daarbrj
betrekken.

3{}.

:l

Bl91990/PI8Jl4 - Velsen-Zuid.20 mei 201g pagina 6



tntégis>

De gebeurtenissen in relatie tot en als uitvloeisel van het interview met (toenmalig)

wethouder De Rooij in het Haarlems Dagblad, waa¡onder de geheimverklanng van

bescheiden.

11 Het is vervolgens (uitsluitend) aan de gemeenteraad, in haar hoedanigheid van opdrachtgever,

om de objecten van het eventuele (vervolg)onderzoek te selecteren.

23. Volledigheidshalve merken wrj op dat, ten gevolge van het feit dat meerdere personen niet zijn

ingegaan op onze uitnodiging voor een inventariserend en oriënterend interview en zij uit dien

hoofde geen inbreng hebben gehad bij het identificeren van de objecten van onderzoek, het

risico bestaat van zowel onvolledigheid van de objecten van (vervolg)onderzoek als van

onvoldoende draagvlak voor het onderzoek en de daaruit volgende bevindingen.

24. Verder kennen de gebeurtenissen in 2014 een voorgeschiedenis die de context bepaalt evenals

een nageschiede¡ris.

25. Voor zover noodzakelijk om genoemde gebeurtenissen in 2014 te kunnen plaatsen. dienen wij

daarbij de relevante voorgeschiedenis en contexl te onder¿oeken, ook wanneer dat een

leruggrijpen vereist naar de periode vóór 2014.

26. Vanuit hetzelfde vertrekpunt eouden in onze optiek onder de scope '2014'dan ook eveneens

latere discussies en gebeurtenissen dienen te vallen die rechtstreeks verband houden met - en

relevant zijn voor - het reconstrueren en analyseren van de mogelijke objecten van onder¿oek

uit 2014.

J- De gerneenteraad dient dan ook, indien en voor zover de objecten van onderzoek daartoe

aanleiding geven, in te stemmen met het verrichten van onderzoek naar de relevante

voorgeschiedenis en context in de periode vóór 2014 en/oflatere discussies en gebeunenissen

die in directe relatie staan tot gebeurtenissen in 2014 die als objecten van onder¿oek zijn

aangemerkt.

a
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4 De bescheiden waarop geheimhouding rust

4.1 De inhoud van de statusrepportage

In de statusrapportage is opgenomen dat. indien de objecten van het vervolgonder¿oek (mede)

zien op (de inhoud van) de bescheiden waarop geheimhouding rust. onze bevindingen mede

zullen zien op (de inhoud van) deze (geheime) bescheiden; wij kunnen daarover alsdan niet

rappoferen.

4.2 Nrdere toelichting

lndien de objecten van vervolgonderzoek (mede) zien op (de inhoud van) de bescheiden

waarop geheimhouding rust, is het vaktechnisch noodzakelijk dat wij te interviewen personen

daarover zonder belernmeringen kunnen bevragen, dat wij de antwoorden in volle omvang

kunnen verwerken in de interviewverslagen en dat wij citaten uit de (geaccordeerde)

interviewverslagen kunnen opnemen in onze rapportage. Dit is niet mogelijk bij handhaving

van de thans geldende geheimhouding_

4.3 Mogelijke oplossingsrichtingen

Het is naar onze mening noodzakelijk dat de (resterende) geheimhouding wordt opgeheven.

Het alternatief is dat objecten van (vervolg)onder¿oek die zien op (de inhoud van) deze

(geheime) bescheiden niet bij het onderzoek worden betrokken. Naar onze inschatting in het

licht van ons huidig inzicht in het dossier achten wij dat laatste inhoudelijk en gezien de

doelstelling van het onderzoek niet verdedigbaar. De overige (potentiete) belemmeringen zoals

vermeld in deze brief nog daargelaten, achten wij dit punt derhalve een noodzakelijke

voorwaarde voor de uitvoering van een vervolgonder¿oek.

Wij merken op dat in geval van opheffing van geheimhouding, wij uiteraard - zoals ook in het

algemeen geldt - restrictief en prudent gebruik zullen maken van betreffende informarie. In

onze opvatting leidt opheffing van geheimhouding er bovendien niet noodzakelijkerwijs toe

dat deze informatie integraal en ongeclausuleerd in het publieke domein komt.

Wij kunnen overigens niet voor¿ien welke dynamiek gepaard gaat met de opheffing van de

geheimhouding, Dit geldt eveneens voor de gevolgen daarvan voor het eventuele

(vervolg)onder¿oek zowel in termen van doorlooptijd als van kosten.

t:.
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5 De samenloop met andere procedures

5.1 De inhoud van de statusrapportage, onze brief d.d. 3 mei 2019 en actualiteiten

In de statusrapportage en in onze brief d.d. 3 mei 2019 is opgenomen dat parallel aan het

onder¿oek procedures en processen gaande zijn die (mogelijk) van invloed kunnen zijn op het

verdere verloop van het onder¿oek.

Als actuele ontwikkeling vermelden wij dat de vertegenwoordiger van twee personen die niet

zijn ingegaan op onze uitnodiging voor een inventarisere¡rd en oriënterend interview:

o Op 4 mei 2019 heeft aangekondigd dat bij afuezigheid van ondergetekende tijdens de

raadsvergadering op 6 mei 2019 op 7 mei 2019 een klacht wordt ingediend bij de

Accountantskamer;

. Op 7 mei 2019 is vermeld dat de aansprakelijkheidstelling en de aangekondigde aangifre

definitief zullen vervallen en dat een ruch*lacht en de mediacontacten zullen vervallen

'tot aân de totstandkoming van' de eindrapportage.

Verder heeft de vertegenwoordiger het volgende toegevoegd:

Indien direct (nu) u aangeeft dat de thans bestaande zekerheid op (na afloop van de

opdrocht) een tuchtklacht (tuchtklachten) en/af' media berichten over Inteeg¡'s n.d.r,.

media contqcten daor mij , namens clienten, voor Inlegis/u thans nog sleeds een

belemmering is, of kan blijken te zijn,, flater vanwege ontbrekend vervolg op aangeven

loegevoegd: zal voor een goed venalg, van de uilvoering van de opdracht door Intesislu

met u in overleç worden eetreden. gericht op hel terstond tot volledig genoegen van

Integis/u etpheflen van de belemmering. evenv,el uitdrukkelijk met inachtneming van de

hieronder (+) vermelde vooru'aarde.

{ ...1 Hiermee wordt voorkamen, dat op enig, moment [ntegi.s/u er ineens, ûcuut mee stopt

zonder voora!þaande melding, dat dat nodig is (r.n. I i, uu' brief d.d. 3 mei aan de Raad,

onder vetN,íjzing, naar dat r.n.), vanw,ege de dreiging/zekerheid dat 1"..1 na a,floop

beginnen met een tuchtzaak en een media o.ffensief" Kortom, vaórdat u de stekker er

ineens uittrekt, vanwege voornoemde dreigittg/zekerheid, meldt u zich dan eerst bij mij

per mail, dan onh'angl u bínnen I v'erkdag de bijna (|) onvaorcaardelijke, eenduidige
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toezegging' dan zijnde een definitieve afstand van recht, dat er geen tuchtklachten meer

v,orden ingediend.

(*) Indien echter de Gemeente Bloemendaal clíenten aansprakelijk srellen voor 60K o.f

meer [...J c.q. Integis/u clienten aansprakelijk stelî voor schade, dan vervalt de afstand

van recht. Logisch dat clienten dan het oordeel van de tuchtrechter nodig hebben, mer

media aandacht, om zich te verweren en zich te vrijwaren van (verloren) rechtszaken.

Zull¡s kunt u, naar zij aannemen, begrijpen en bitlijken.

Wij maken uit vorenstaand citaat onder meer op dat acties zijdens opdrachtgever jegens twee

personen die zijn uitgenodigd voor een inventariserend en orienterend interview onder

omstandigheden tot gevolgen leiden jegens Integis c.q. haar medewerkers.

5.2 N¡dere toelichting

Lopende en (aangekondigde) toekomstige (strafrechtelijke, civielrechtelijke en

tuchhechtelijke) procedures kunnen invloed hebben op het onderzoek. In deze kan gedacht

worden aan uitspraken van rechterlijke instanties, openbare tuchtklachprocedures, acties van

opsporingsinstanties en de gevolgen hiervan voor de medewerking van personen aan het

onderzoek.

Lopende en (aangekondigde) toekomstige (strafrechtelijke, civielrechtelijke en

ruchrechtelijke) procedures kunnen verder zowel het proces van waarheidsvinding als de

doelstelling van hel onderzoek, inhoudende 'te komen tot een formele politiek-bestuurlijke

afbluiting van het jarenlang lopende dossier' in de weg staan omdat dergelijke procedures een

lange doorlooptijd kennen, zeker indien wordt geappelleerd.

5.3 Mogelijke oplossingsrichtingen

Acties ter zake van lopende strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures achten wij niet

opportuun; acties ter zake van toekomstige strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke

procedures achten wij evenmin opportuun nu het een ieder wij dient te staan dergelijke
procedures in te zetten.
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6 De externe uitingen

6.1 De inhoud v¡n oûue brief d.d.3 mei 2019 en rctueliteiten

In onze brief d.d. 3 mei 2019 is opgenomen dat wd tijdens de mondelinge toelichting

d.d. 28 novernber 2018 van ons voorstel ten overstaan van de Commissie Bestuur en Middelen

hebben gepleit voor terughoudendheid bij externe uitingen over a¿mgelegenhedar die

onderhavig onder¿oek aangaan.

lndachtig vorenstaande hebben wij de gerneenteraad, in samenhang met de unaniem

aângenomen motie om de stâtusrapportage 'vrij te geven', bericht dat de statusrapportage

een document van opdrachtnemer aan opdrachtgever is dat in casu vooral tot doel heeft de aard,

omvang en diepgang van het (eventuele) vervolgondetzoek te kunnen vaststellen; de

statusrapportage richt zich dan ook primair op de uitvoering vân onze werkzaamheden en bevat

geen inhoudelijke bevindingan. 7

Wij hebben de gerneenteraad dan ook ganeld dat het naar onze mening niet past om de

statusrapportage te openbaren, zeker niet op voorhand, omdat daarmee (het uitvoeren van)

kwalitati ef hoo gwaardi g ( vervol g)onderuoek niet kan worden gewaarborgd.

6.2 Nrdere toelichting

Wij hebben geconstateerd dat de statusrapportage en onze brief d.d. 3 mei 2019 zdn

geopenbaard en in een (openbaar) debat d.d. 6 mei 2019 zijn besproken. Dit is gepaard gegâan

met uiteenlopende uitingan in het publieke domein, waaronder uitingen van personeri die een

belangrijke rol hebben (gespeeld) ter zake van het dossier Elswoutshoek; deze uitingen hadden

onder meer betrekking op de uitvoering van het onderzoek en de 'positie' van Integis in deze.

Het gevolg hiervan is dat de aandacht wordt verlegd van de inhoud naar het proces. Verder is

de verwachting dat wü bù een eventueel (vervolg)onderzoek frequent zullen worde¡r

geconÊonteerd met uitingen in het publieke domein die door ons dienen te worden

geadresseerd op aangeven van onze opdrachtgever erlof op aangeven van te interviewen

personen.

? De tijdlijn dient uitsluitend voor het verstrekken van inzicht in de mogelijke objecten van (vervolg)ondenoek.
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Wij achten de publieke uitingen een (ernstige) belanmering voor het onderzoek nu daarmee

de onbevangan medewerkingE van pcrsonen die eer¡ rol hebben (gespeeld) in het dossier

Elswoutshoek niet is gewaarborgd. Tevens voûn€r¡ de publieke uitingen een indicatie voor de

voortdurende onvoorspelbaa¡heid van de dynamiek in dit dossier en de risico's die da¿r'it
kunnen voortvloeien voor een effectieve en efficidnte afronding van het ondetzoek.

ó.3 MogeliJkc oplossingrrichtingen

Wij achten ondanks voornoernde opme,rkingen acties die zijn gericht op het beperken of
uisluite'n van publieke uitingen niet opportuun nu het æn ieder wij dieirt te staan zich
publiekelijk te uiten.

I Indien cn voor zovcr bedoslde personçn vanwege genoemde publiciteit nict reeds hcbbcn afgezien van
medcwerking aån ecn interview.
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7 Hetonderzoeksbudget

7.1 De bhoud vrn onze brief d.d.3 mei 2019

ln onze brief d.d. 3 mei 2019 is opgenomer¡ dat vervolgonder¿sek zal leiden tot een (aninente)

overschrijding van het budget dat is opgenomen in ons voorstel d.d. l7 december 2019.

7,2 Nrdere toelichting

Op grond van de onvoorspelbare dynamiek die samenhangt met onderhavig onderzoek zijn de

(totale) onderzoekskosten die gepaard gaan met ee¡r eventueel (vervolg)onderzoek niet te

voo¡zien. Dit is overigens ook van toepassing op de doorlooptijd van het onderzoek.

73 Mogelijke oplossingcrichtingen

De onderzoekskosten worden primair bepaald door de omvång van de objectan van

vervolgondetzoek; in casu is echter eveneens sprake van een externe dynamiek rond het

onder¿oek die invloed heefr op de onderzoekskosten.

Het is mogelijk om een aparte regeling te treffen voor de vergoeding van kosten die

aanwijsbaar voortvloeien uit de externe dynamiek rond het onderzoek, zoals die ook tijdens de

oriinterende en inventariserende fase van het onderzoek zich heefr gananifesteerd en een

onverwacht deel van het budget heeft belast.

De gemeenteraad dient een zelfstandige añveging te maken of en onder welke voorwaarden zij

het financiële kader van een eventueel vervolgonderzoek wenst âan te passer¡.
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I Tot slot

ln de starusrapportage is opgenomen dat wij de gemeenteraad ver¿oeken een besluit te nemen

over de wenselijkheid van een vervolgonderzoek. In een motie heeff u Integis om aanwllende

informatie vetzocht. Wij vertrouwen erop u met deze brief nader (vaktechnisch) te hebben

geinformeerd over de geconstateerde belemmeringen en de mogelijke oplossingsrichtingen

waa¡onder onze visie dienaangaande.

Hoogwaardig forensisch {accountants)onderzoek dient naar onze mening gepaard te gaan met:

r het (overwegend kunnen) beantwoorden van de onderzoeksvragen;

r het bijdragen aan hel realiseren van de doelstellingeir van het onderzoek.

Dit alles dient plaats te vinden binnen de vaktechnische kaders, met aanvaardbare kosten en

binnen een redelijke doorlooptijd.

Wij constateren dat in casu sprake is van:

o het ontbreken van medewerking aan het onder¿oek doordirect betrokkenen;

. op bescheiden opgelegde geheimhouding;

r onzekerheid ten aanzien van het effect van lopende en (aangekondigde) mogelijke

toekomstige procedures;

. een externe dynamiek die invloed heeft/tan hebben op het verloop van het ondetzoek;

. mede daaruit voortvloeiende onzekerheid t.a.v. het ondetzoeksbudget.

Wij menen dat wanneer de gerneenteraad er in slaagt deze belemmeringen weg te nemen,

vervolgonderzoek in beginsel mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn dan zijn wij van mening

dat een forensisch (accountants)onderzoek niet kan leiden tot realisatie van de

onder¿oeksdoelstel lingen.
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Hopende u aldus voldoende te hebben gei'nformeer{

Hoogachtend,

Integis BV

namens deze,
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