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2 0 JUNI 2012

Geachte heer, mevrouw,
Op 15 juni 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de verdere
procedure rondom de niet geanonimiseerde rapportage van Hoffmann Bedrijfsrecherche
over De Waterwolf. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is het college voornemens om schriftelijke en/of mondelinge vragen die gesteld worden over
het Hoffmann-rapport te beantwoorden?
Antwoord: Nee. De Hoffmann-rapportage maakt deel uit van het justitieel onderzoek naar
vermeende fraude bij De Waterwolf en de gemeente Haarlemmermeer. Aangezien de zaak
op dit moment onder de rechter is, wachten wij de gerechtelijke uitspraak af alvorens vragen
van de raad hieromtrent te beantwoorden.

Vraag 2:
Zo ja, is het college het dan met de fractie van de HAP eens dat alle fracties in de
gelegenheid moeten worden gesteld om nu al schriftelijke en/of mondelinge vragen over het
Hoffmann-rapport te stellen en is het college dan ook bereid deze te beantwoorden?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3:
Zo nee, Is het college voornemens, nu duidelijk is dat ten minste één fractie de
herenafspraak niet als zodanig ervaart om de raad alsnog een voorstel voor te leggen om
geheimhouding op te leggen op basis van artikel 25 van de gemeentewet?
Antwoord: Er is door ons geheimhouding opgelegd en er ligt al een raadsvoorstel ter
bekrachtiging van de geheimhouding voor.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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