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Geachte heer, mevrouw,
Geachte leden van de raad,
Gaarne informeren wij u over de gang van zaken rond de door de heer R.S naar buiten gebrachte
vertrouwelijke concept vaststellingsovereenkomst .
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Voorwaarde onzerzijds was dat er dan een einde zou komen aan alle nog lopende procedures. De
heer R.S heeft ons aangegeven akkoord te willen gaan met een dergelijke schikking. Voorwaarde
van de heer R.S was dat deze schikking geheim zou blijven. De burgemeester heeft in het
Presidium gemeld dat het college tracht om tot een schikking met de heer R.S te komen.
Daarop hebben wij door onze advocaat een Concept Vaststellingsovereenkomst op laten stellen.
Bij de aanbieding aan de heer R.S hebben wij nog eens uitdrukkelijk aangegeven dat het om een
concept gaat en dat we de voorwaarden en formuleringen in onderling overleg kunnen aanpassen.
Bij mail van 27 maart 2017 heeft de heer R.S ons laten weten niet met het bedrag akkoord te
gaan en deed een tegenbod van een schikking ten bedrage van een ton.
Zijn voorstel had een houdbaarheid van veertien dagen.
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Zoals bij u bekend probeert het college al enige tijd om de verhoudingen met de heren R.S en J.S
te normaliseren.
Naar ons idee zouden zowel de gemeente als de heer R.S erbij gebaat zijn als er een punt gezet
kan worden onder het verleden.
Daarmee bedoelen wij dat er een einde komt aan de veelheid aan vragen, beroep- en
bezwaarprocedures, Wob procedures, die betrekking hebben op zaken die zich soms al jaren
geleden hebben afgespeeld.
Een van die procedures betreft een aansprakelijkheidsstelling van de gemeente door de heer R.S
voor geleden schade. De heer R.S. heeft aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover een
definitieve regeling en afronding van het geschil. In verband daarmee hebben wij een conceptvaststellingsovereenkomst ter becommentariëring aangeboden waarin - ter finale kwijting - een
bedrag van € 25.000,-- ter compensatie van geleden schade wordt aangeboden.
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Het college heeft nog niet op dat voorstel gereageerd.
Wij waren bijzonder onaangenaam verrast dat de conceptovereenkomst door de heer R.S. de
afgelopen dagen kennelijk heeft doorgespeeld naar de pers. Op 30 maart jl. verschenen artikelen
met veelzeggende titels in NH Nieuws “Gemeente probeert met geheim contract conflict in
doofpot te stoppen”, het Haarlems Dagblad ”Zwijggeld, zegt R.S. “onzin zegt Schneiders” en op
Quotenet.nl “In de Bloemendaalse soap krijgt R.S. nu zwijggeld geboden”.
Wij betreuren deze gang van zaken. Verbaasd en tot onze spijt moeten wij constateren dat ons
college door de heer R.S. niet vooraf is geïnformeerd.
Wij herkennen ons niet in de door de pers gebruikte bewoordingen. Van zwijggeld of een doofpot
is geen sprake. Uw raad zou in een later stadium bij het proces worden betrokken en
goedkeuring hebben moeten geven aan het uit te keren schadebedrag, zo staat ook in het
concept.
Het geschil over de woning van de heer J.S. staat geheel los van de te sluiten overeenkomst.
Het college heeft zich steeds aan de scheiding van deze kwesties gehouden en zal dat in de
toekomst ook blijven doen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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