Leden van de gemeenteraad

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Staf Bestuur en Directie
drs. P. (Petra) van der Meulen
023-567 7401

Uw brief

Ons kenmerk
Bijlagecn)
Onderwerp

Verzenddatum

10126
Persbericht
Berichtgeving Rapport De Watervvolf
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Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van berichtgeving in het Haarlems Dagblad van zaterdag 2 juni inzake het
rapport over De Waterwolf delen wij u het volgende mee.
Naar aanleiding van een integriteitmelding eind december 2009 hebben wij op 5 januari
2010 Hoffmann bedrijfsrecherche de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de
gemelde integriteitschendingen dan wel fraude door een gemeenteambtenaar en
medewerkers van De Waterwolf Buitenruimte Dienstverlening BV (hierna: De Waterwolf). Op
basis van het Hoffmannrapport hebben wij besloten om aangifte te doen. Reden hiervoor
was de mogelijke omvangrijke fraude bij De Waterwolf, de verwevenheid met de
gemeentelijke organisatie en mogelijke betrokkenheid van bestuurders bij aansturing van
sponsoring.
Tot op heden maakt het rapport deel uit van het onderzoek door het Openbaar Ministerie
(OM) en is de communicatie over de inhoud aan het Openbaar Ministerie. Echter uit de
berichtgeving in het Haarlems Dagblad blijkt dat het Hoffmannrapport in handen is van het
Haarlems Dagblad.
In overleg met het Openbaar Ministerie wijken wij nu af van de lijn om gedurende het
onderzoek door de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie het Hoffmannrapport niet
openbaar te maken. De berichtgeving in de media noodzaakt ons deze lijn te doorbreken. In
de berichtgeving door het Haarlems Dagblad wordt dermate selectief geput uit het rapport
dat dit een misleidende uitwerking heeft. Om u in de gelegenheid te stellen kennis te nemen
van het gehele rapport ligt deze ter inzage op de fractiekamers. Vanwege de zorgvuldigheid
van de in het rapport genoemde personen worden zij in de te verstrekken versie met initialen
vermeld. De namen van de bestuurders blijven voluit vermeld.
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Maandagmiddag 4 juni geven wij om 16:OO uur een persconferentie naar aanleiding van de
publicaties en stellen wij het geanonimiseerd rapport beschikbaar voor inzage. Bijgaand treft
u het persbericht aan dat wij naar aanleiding van de publicaties uitbrengen.
Gelet op de nog lopende juridische procedure verzoeken wij u om terughoudend om te gaan
met de inhoud van het rapport en het trekken van een conclusie over te laten aan de rechter
die hierover een uitspraak zal doen.
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Haarlemmermeer als benadeelde partij aangemeld in het juridische proces

Misleidende berichtgeving over relatie B&W Haarlemmermeer en
Watewolf BV
Misleidende berichtgeving in Haarlems Dagblad van zaterdag 2 juni over De Waterwolf
heeft het college van B&W van Haarlemmermeer doen besluiten, het Hoffmann-rapport
vandaag openbaar te maken. Dit besluit is door ons genomen na overleg met het
Openbaar Ministerie (OM), Tot nu toe volgde het college van B&W de in Nederland
gebruikelijke lijn,dat een overheidsorgaan geen stukken openbaar maakt, die bij het OM
berusten in verband met een strafrechtelijk onderzoek. Het Hoffmann-rapport wordt met
een begeleidende brief naar de raad gestuurd en beschikbaar gesteld aan de media.
Vanwege de zorgvuldigheid ten aanzien van d e in het rapport genoemde personen,
worden zij in de te verstrekken versie met initialen vermeld. De namen van de
gemeentebestuurders blijven voluit vermeld.
Sponsoring van evenementen en activiteiten
Het college neemt afstand van de genoemde voorbeelden over de vermeende
beïnvloeding van sponsorgelden. Wat betreft d e brandweerauto's voor Cebu en Meer
Jazz zijn vanuit het college brieven naar tientallen bedrijven zijn gegaan met een
verzoek om sponsoring. Iets wat vaker gebeurt en tot de taken van het college behoort
om publieke evenementen of acties te ondersteunen. Overeind blijft dat het uiteindelijk
altijd het zelfstandige besluit van een bedrijf is om wel of niet te sponsoren. Ook bij het
Concours Hippique is om actieve sponsoring verzocht. De aanleg van de speciale
bodem paste in de ondersteuning van dit grote honderdjarige evenement met
internationale uitstraling. Voor deze uitgave is een raadskrediet aangevraagd en
verkregen. Van de politie is een verzoek gekomen om meer hekken bij het oud- en
nieuwfeest in Nieuw-Vennep. Dit legitieme verzoek is door de burgemeester doorgeleid
naar de relevante ambtenaren. Daar is de bestuurlijke betrokkenheid geëindigd.
Zelfstandig integriteitsonderzoek, gevolgd door aangifte bij OM
Het college besloot op 29 december 2009 tot het laten doen van een zelfstandig
integriteitsonderzoek. De raad is daarover per brief op 30 december 2009 geïnformeerd.
Dit leidde medio januari 2010 tot de opdracht aan Hoffmann Bedrijfsrecherche. Het
college besloot naar aanleiding van de bevindingen van Hoffmann, aangifte te doen bij
het Openbaar Ministerie. Redenen daarvoor waren de mogelijke omvang van de fraude
bij De Waterwolf BV, de mogelijke verwevenheid met delen van de gemeentelijke
organisatie en de mogelijke betrokkenheid van bestuurders bij de aansturing van
sponsoring. Het OM schakelde daarop de Rijksrecherche in.
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Benadeelde partij
Recentelijk heeft het OM de gemeente Haarlemmermeer geattendeerd op de
mogelijkheid zich aan te melden bij de rechtbank als "benadeelde partij, die zich mag
voegen in de juridische procedure tegen mogelijke verdachten'. Wij wachten de
conclusies van het OM over het onderzoek van de Rijksrecherche met vertrouwen af
Het OM is daarbij leidend wat betreft de communicatie.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie kunt u confact opnemen met:
Bert van den Ham, senior besfuursvoorlichfer gemeente Haarlemmermeer,
fel: 023 - 567 62 46 / 06 - 538 969 45 / b . vd.ham(iShaar1emmermeer.n1

