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Geachte heer, mevrouw,
Op 20 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH over de
aangifte van wethouder Van Dijk tegen de heer Beusenberg. Onderstaand treft u de
beantwoording aan.

Vraag 1:
Is het College op de hoogte dat de drie aangiften van Beusenberg en wethouder Van Dijk
zijn doorgestuurd naar de Openbaar Ministerie/Officier van Justitie?
Antwoord: wij waren tot voor kort niet op de hoogte van deze doorzending. Met uw vragen
zijn wij daarover geïnformeerd.

Vraag 2:
Heeft de Officier van Justitie/Openbaar Ministerie bovengenoemde stukken al bij de
gemeente opgevraagd?
Antwoord: Nee.

Vraag 3:
Zo ja, wanneer zijn bovengenoemde stukken aan het Openbaar Ministerie/Officier van
Justitie verstrekt?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 2.
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Vraag 4:
Zo neen, is het College bereid om voornoemde stukken aan de Officier van
Justitie/Openbaar Ministerie beschikbaar te stellen?
Antwoord: aangezien uw raad geheimhouding heeft opgelegd, stellen wij voornoemde
stukken niet zonder meer ter beschikking aan de Officier van Justitie/Openbaar Ministerie.

Vraag 5:
Is het College het met de fractie van SRH eens dat voornoemde stukken wel degelijk
relevant zijn om duidelijkheid te krijgen over de locatie De Liede?
Antwoord: wij zijn het niet met de fractie van SRH eens.
Uw raad kent deze stukken en heeft daarnaast recent een uitgebreid feitenrelaas van ons
ontvangen inzake De Liede, waarna geen nadere vragen zijn gesteld.

Vraag 6:
Heeft het College er dan bezwaar tegen, dat Beusenberg voornoemde stukken bij de Officier
van Justitie/Openbaar Ministerie afgeeft zodat er een gedegen onderzoek naar de kwestie
kan worden uitgevoerd?
Antwoord: met het overleggen van de stukken wordt de door uw raad opgelegde
geheimhouding geschonden. Verder past het ons niet om ons uit te spreken over de wijze
waarop het Openbaar Ministerie zijn onderzoek verricht.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
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