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Diverse vragen over de inhoud USB-stick

Geachte mevrouw Roos-Andriesse

Via de griffie is uw e-mail van 29 december 2019 ontvangen waarin u verzoekt antwoord te krijgen op

diverse vragen. Naar deze vragen verwijst u ook in uw e-mail welke we op 29 januari 2020 van de
griffie hebben ontvangen. U geeft aan: 'Tk heb onlangs stukken ingezien op het raadshuis maar ik
mocht geen kopie maken. Dus dan is het lastig om precies alles voor de geest te halen. Zie vragen
hieronder 1 t/m 4."|n deze brief leest u de antwoorden.

Vraag 1

"Ik heb gelezen dat de burgemeester de USB stick aan Integis heeft verstrekt. Daarop staan echter
niet de stukken 21 en 22 van de inventarisatielijst van augustus 2015. Die stick is dus incompleet. Hoe
kan het onderzoeksbureau onderzoek doen als de stukken niet compleet zijn?"

Antwoord 1

De stukken 2t en22 die u noemt behoren bij de geheim verklaarde stukken. Het onderzoeksbureau
heeft tot tweemaal toe inzage gehad in de geheim verklaarde stukken.

Vraag 2
"Zie vraag 3 hieronder: zowel de heer Heukels als ondergetekende hebben gewezen op nog enkele
andere ontbrekende stukken op de USB-stick. Daarvan heb ik, cq heeft de heer Heukels, opgaaf
gedaan aan de burgemeester. Wat is er gebeurd sinds de datum waarop ik mijn vraag stelde, teneinde
Integis van deze stukken te voorzien? Welke actie is ondernomen, wat is er verschaft aan Integis?"
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Antwoord 2
Er is u meerdere malen (per brief) verzocht om concreet aan te geven welke stukken dat betreffen.
Dat heeft u tot op heden niet gedaan. Integis is in het bezit van de USB-stick en heeft niet aangegeven
dat er stukken ontbreken of dat zij nadere stukken wensen te ontvangen ten behoeve van het
onderzoek.

Vraag 3
"De mailbox van mevrouw X, de heer X, mevrouw X, ontbreken op de USB-stick. De informatie die
daarop staat mbt het Elswoutshoekdossier is belangrijk omdat deze ambtenaren een centrale rol
hebben gespeeld in dit dossier. Wat is er sinds mijn vraag dd 27 maart jl gebeurd teneinde Integis van
deze stukken te voorzien?"

Antwoord 3
Het is aan het onderzoeksbureau om te bepalen welke informatie zij belangrijk acht voor het
onderzoek. Er is geen verzoek ontvangen van het onderzoeksbureau om nadere informatie.

Vraag 4
"De mailbox van de heer Nederveen is weliswaar gewist, zo bevestigde de gemeente, maar dat
betekent niet dat de bestanden er niet meer zijn. Mails zijn nog terug te halen via een digitale
'recovery'. Dat betekent wel dat er moeite voor moet worden gedaan. Wat heeft de burgemeester tot
nu toe gedaan sinds mijn verzoek teneinde Integis te voorzien van deze informatie. Een USB-stick
zonder mailbestanden van de'key figures'geeft Integis niet voldoende informatie voor een compleet
forensisch onderzoek."

Antwoord 4
De mailbox van de heer Nederveen is leeg en is niet digitaal te herstellen. Dat is de fractie Hart voor
Bloemendaal in meerdere brieven gemeld. Zie de brief van 7 januari 2020 (2019008103), de brief van
3 december20L9 (2019007377), de brief van 19 november2019 (2019006456) en de brief van 29
oktober2Ol9 (207900732I). Overigens kan, nu de inhoud van de mailbox isgewisten daarmee niet
bekend is wat er is gewist, niet gesteld worden dat de mails van belang zijn voor het onderzoek. Het is
aan het onderzoeksbureau om te bepalen welke informatie zij belangrijk acht voor het onderzoek. Er is
geen verzoek ontvangen van het onderzoeksbureau om nadere informatie.

Een afschrift van deze brief wordt ter kennisname aan de leden va Iestuurd
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