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Motie ter ondersteuning voorstellen wethouder De Rooij 
 

Van  : LB, PvdA 

Betreft  : herstel fouten en verbetering kwaliteit van de gemeentelijke organisatie 

Datum motie : 25 september 2014 

Datum Raad : 25 september 2014 

 

 

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 25 september 2014, 

 

Gehoord het debat in de commissie Bestuur & Middelen op 11 en 18 september 2014, naar 

aanleiding van door de wethouder van Ruimtelijke Ordening gedane uitspraken in een inter-

view in het Haarlems Dagblad van 16 augustus 2014, 

 

Kennis genomen hebbend van de door de wethouder De Rooij in die laatste commissie ver-

gadering erkende fouten,  

 

Overwegende, 

 

- dat wethouder De Rooij in die commissie vergadering verklaard heeft dat: 

 

” wij hebben fouten gemaakt in dit dossier en daar is op een aantal momenten al 

over gesproken. De fouten die zijn gemaakt zitten op verschillende niveaus, er zijn 

termijnen overschreden, die niet overschreden hadden mogen worden, de interne 

communicatie, waar al heel veel over gedaan is van de ambtenaren, had professio-

neler moeten zijn, communicatie is over te veel schijven gegaan, waardoor er mis-

communicatie ontstond, waardoor de een niet wist wat de ander communiceerde, 

nou daar is een oplossing voor gevonden in de vorm van een accounthouder en de 

andere fouten die de gemeente heeft gemaakt,…………….., is iets waar we nu met 
elkaar mee aan de slag moeten gaan.”.  
 

- dat deze wethouder in die commissie ook gereageerd heeft op opmerkingen dat zij 

door de betrokken ambtelijke organisatie met betrekking tot twee belangrijke aspec-

ten in dit dossier onjuist geïnformeerd werd: 

 

“ Ja, u heeft mij daar vorige week ook al op gewezen. Maar wat ik ermee wil zeggen 

is dat u nu voor de tweede keer er op wijst dat ik verkeerde informatie van mijn 

ambtenaren krijg over twee verschillende onderwerpen en daar schrik ik ontzettend 

hard van. Dat mag u weten, dat vind ik heel erg, want dat hoort niet. Ik hoor juist 

geïnformeerd te worden door mijn ambtenaren en ik moet erop kunnen vertrouwen, 

dus wat er in dit geval gaat gebeuren is, dat ik zowel deze vraag, zowel de vraag die 

vorige week gesteld heeft, nog een keer tot in de diepte laat uitzoeken, want ik vind 

het heel belangrijk. Ik zal samen met mijn collega, die verantwoordelijk is voor per-

soneelszaken, er voor zorgen dat in het onderzoek dat naar de organisatie plaats-

vindt, de afdeling ruimtelijke ordening nadrukkelijk wordt meegenomen en nog-

maals ik krijg er een beetje rood hoofd van, ik vind het echt heel erg.”.  
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- dat in die zelfde commissievergadering de wethouder erkend heeft dat de bewuste 

publicatie het door het college beoogde doel volkomen voorbij is gegaan, gezien de 

verklaring van de wethouder: 

 

“ Wij hebben  het gewoon niet goed gedaan.”  
 

- dat de wethouder in dat kader direct daarop aansluitend het volgende verklaard 

heeft: 

 

” Wij hebben een strategie ingezet die volkomen niet blijkt te werken en dat is na-

tuurlijk ontzettend vervelend, niet alleen voor u, maar ook voor de eigenaren van 

Elswoutshoek en ook voor het college en dat is iets wat we nu samen met u moeten 

terugbrengen.”. 
 

- dat de wethouder heeft aangegeven dat blijkbaar de gemeente een klantvriendelijke 

en gemoedelijke organisatie is waarin meteen een risico schuilt en dat we met el-

kaar gaan kijken, welke maatregelen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat het risico 

geminimaliseerd wordt. 

 

- De wethouder heeft voorts aangegeven:  

 

“ Als laatste is op dit moment mijn collega Kokke bezig met een onderzoek naar de 

organisatie in zijn geheel, ik heb met hem gesproken dat de afdeling ruimtelijke or-

dening daar een nadrukkelijke rol in krijgt en dat we op basis daarvan met elkaar 

moeten vaststellen of het nodig zal zijn om de kwaliteit van de afdeling te verbeteren 

en welke maatregelen dat dan zijn.”.  
 

- Dat de afgelopen jaren herhaaldelijk -  schriftelijk vastgelegd - onderzoek is gedaan 

naar het functioneren van de afdeling ruimtelijke ordening, onder andere door een 

raadscommissie en door externe deskundigen, 

 

Van mening zijnde  

 

- dat een oplossing zowel in politiek, maatschappelijk opzicht van belang is, maar 

ook in het belang van de alle bewoners, de eigenaren van Elswouthoek en de ge-

meentelijke organisatie, 

 

- dat die oplossing allereerst zou moeten worden gevonden op basis van een goed en 

zakelijk functionerende organisatie, in het bijzonder de afdeling ruimtelijke orde-

ning, 

 
- dat de wethouder in de commissievergadering daartoe de eerste stappen door middel 

van het onderzoek en verbetering van de kwaliteit bij die afdeling heeft gezet en 

heeft aangegeven ernstige incidenten, zoals in dit dossier geschied zijn, verder te 

willen voorkomen  

 
- dat  de voltallige Raad de wethouder daarin zou moeten steunen, 
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Verzoekt het college 

 

De ingeslagen weg van een intern onderzoek naar het functioneren van de organisatie in zijn 

geheel, en de afdeling ruimtelijke ordening in het bijzonder, op zo kort mogelijke termijn 

verder uit te voeren met: 

 

Ten eerste als doel de kwaliteit van die afdeling te verbeteren, teneinde voortaan de door de 

wethouder erkende fouten te voorkomen  

 

en  

 

ten tweede om aan te geven welke maatregelen in dat kader dan zouden moeten worden ge-

nomen dan wel genomen zijn en hierover de Raad binnen drie maanden na het aannemen 

van deze motie verslag te doen en te informeren. 

 

En voorts die maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn om ten eerste vragen van raad-

sleden voortaan juist te beantwoorden en ten tweede om zelf, als wethouder, goed en juist 

geïnformeerd te worden en van die maatregelen, eveneens binnen drie maanden na het aan-

nemen van deze motie,verslag te doen en de Raad te informeren. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie LB  Fractie PvdA  Fractie …..  Fractie …..     F 

 

 

LJL Heukels   Th.H.M. Wolf  ……………….  ……………….      
 

 

Besluit: 

Aangehouden tot  de commissie B&M van 9 oktober en raad 23 oktober 2014 


