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Onderwerp Uitkomsten feitenonderzoek naar aangekochte gronden in ZOB II

Geachte heer, mevrouw,

ln navolging op het genomen besluit in de gemeenteraad van 18 april jl. over het
beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van een feitenonderzoek, informeren
wij u middels deze brief over de uitkomsten van dit feitenonderzoek.

Het proces om te komen tot de uitvoering van het feitenonderzoek is als volgt geweest:

Op I november 2016 heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld inzake de
afwijkende omvang van de aangekochte gronden Brand, uitleggebied ZOB ll.
ln de raadsvergadering van 20 december 2016 heeft de nadere beantwoording van de
gestelde vragen op de agenda gestaan met als doel dat de fractie nog vragen ter
verduidelijking kon stellen. Een inhoudelijke behandeling is geagendeerd geweest in de
raadscommissie van 7 februari 2017.

De fractie van D66 heeft de raad vervolgens voorgesteld om het college te vezoeken een
nader onderzoek te verrichten op dit dossier. Bij de behandeling op 7 februari heeft de
commissie ingestemd met het voorstel van de fractie van D66 en heeft daartoe het college
de opdracht gegeven om, in afstemming met de auditcommissie in oprichting en het
raadspresidium, onderzoeksvragen op te stellen.
Vervolgens heeft het college gesproken met een extern adviseur die dit onderzoek kan
uitvoeren. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat het niet gaat om een quickscan, maar
een zeer uitvoerig ondezoek.

Vervolgens is er op 18 april door de raad besloten om het krediet, behorend bij het
feitenondetzoek, beschikbaar te stellen. Het college is op dat moment in gesprek gegaan
met een extern adviseur (Capra) over de aanpak. Capra heeft naast het onderzoeken van
de beschikbare documenten ook een aantal interviews afgenomen bij betrokken personen in
dit dossier.
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Dit heeft geresulteerd in een rapport 'inzake het feitenonderzoek naar de rechtmatigheid van
de besluitvorming bij de aankoop van de gronden van Brand cs'. Het rapport met bijlagen
word u bij deze brief aangeboden.

Uit de gestelde conclusies heeft het college kunnen constateren dat er tijdens dit proces
geen sprake is geweest van onrechtmatigheden en/of integriteitskwesties, maar dat de
betrokkenen ernstig tekort zijn geschoten en onzorgvuldig en onprofessioneel hebben
gehandeld. Hierdoor is gemeenschapsgeld onnodig uitgegeven en zijn er grondopbrengsten
misgelopen . Dit zal bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied ook als nadeel voor de
gemeente doorwerken.

Voor meer informatie venrvijzen wij u naar het rapport.

A.J.M. van Beek
burgemeester

Hoogachtend,
ers van Beemster.
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