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Artikelen Haarlems Dagblad over De Waterwolf

1 6 JAN. 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op 10, 11 en 12 januari 2013 heeft Haarlems Dagblad wederom gepubliceerd over De
Waterwolf. Eerder bent u over deze kwestie door ons geïnformeerd.
In de artikelen herhaalt het Haarlems Dagblad de onjuistheid dat wij pas een besluit hebben
genomen tot het instellen van een integriteitsonderzoek na publicaties in het Haarlems
Dagblad op 5 januari 2010 . Zoals bij u bekend hebben wij op 29 december 2009 besloten
om een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren en hebben uw raad daarover op 30
december 2010 geïnformeerd door het sturen een afschrift van de brief aan de heer
Beusenberg (bijlage 1). Aanleiding was diens mail van 18 december 2009 (bijlage 2) aan
college en gemeenteraad . Daarin gaf hij aan aanwijzingen te hebben voor fraude en
corruptie, zonder op dat moment de bewijzen daarvoor te willen overleggen. Dat deed hij op
28 december nadat de burgemeester daar zowel in gesprek als telefonisch herhaaldelijk op
had aangedrongen. De burgemeester heeft op 28 december gesproken met de heer
Beusenberg. Op 29 december is besloten tot het instellen van het onderzoek.
Het Haarlems Dagblad schrijft tevens dat door de burgemeester adviezen van Hoffmann
Bedrijfsrecherche BV zijn genegeerd . In het rapport van bureau Hoffmann, dat in uw bezit is,
kunt u lezen dat op 22 januari is geadviseerd om in te grijpen en de formele zeggenschap bij
De Waterwolf te wijzigen in belang van het onderzoek. Nadat wij juridisch advies hebben
ingewonnen hebben wij hierover op 1 februari een besluit genomen.
In de editie van zaterdag 12 januari 2013 besteedt het Haarlems Dagblad ook aandacht aan
een recent disciplinair ontslag van een van onze medewerkers. Hoewel we normaliter geen
mededelingen doen over personele aangelegenheden kunnen wij ons voorstellen dat di
vragen bij u oproept en willen wij u hierover voor zover mogelijk informeren .
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In het voorjaar van 2012 bleek dat Haarlems Dagblad beschikte over het strafdossier van de
Rijksrecherche . Dit was voor ons aanleiding om bij het Openbaar Ministerie ook om inzage
te verzoeken . Wij hebben de beschikking gekregen over het dossier van de Rijksrecherche
om als benadeelde partij eventuele schade te verhalen . Bij inzage van dit dossier bleek dat
de betrokkenheid van een van onze ambtenaren groter was dan wij op basis van het rapport
Hoffmann wisten . Vervolgens hebben wij uitdrukkelijk om toestemming gevraagd om delen
van het verstrekte strafdossier te mogen gebruiken voor een arbeidsrechtelijke
aangelegenheid. In december 2012 heeft het Openbaar Ministere hiervoor toestemming
verleend.
In afwachting van een eventuele toestemming voor het gebruik van de stukken waren wij
reeds een eigen onderzoek gestart. De conclusies uit dit onderzoek waren voor ons
voldoende aanleiding voor een disciplinair ontslag.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
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Geachte heer Beusenberg ,
Wij hebben op 18 december uwe-mailbericht ontvangen, gericht aan burgemeester,
wethouders en raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer.
Zoals gisteren per e-mail door de burgemeester aan u is bericht, hebben wij uw nadere
informatie in goede orde ontvangen . Onze integriteitcoördinator is een onderzoek gestart,
waarbij het door ons vastgestelde onderzoeksprotocel wordt gehanteerd. In de tussentijd
verzoeken we u om geen mededelingen te doen die het onderzoek kunnen schaden.
Een afschrift van deze brief zullen wij aan de gemeenteraad zenden, vergezeld van een
kopie van uw eerdere mail van 18 december.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
emeester en wethouders van de gemeente Haa
de I
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-Van: Info Riny Bay Sportswear [mailto:info@rinybaysportswear.nl]
Verzonden: vrijdag 18 december 20e9 15:22
Aan: Griffie Centrale Postbus
CC: J.A. Hekstra; Bezooijen, Arjo van; Meulblok-Imanse, Janie;
johan.rip@cda.haarlemmermeer.nl; .J ankie, Niermala; Mahieu, Daan; Hagen, P.;
Velsen-Nelissen, Lidwien van; Bijsterveldt, Hans van; Slotboom, A;
julius.lindenbergh@vvd.haarlemmermeer.nl; Boom, Peter van den; Abbas, Denise;
Berk, Els; Soehawan, Ronny; Boerman, Peter; Ebbers, Ineke; Landzaat-Kingma,
Wil; Popering-van der Stakker, Jacqueline van; Boaij-van Eek, Mieke; Elzen,
Bert den; mieke.blankers@cda.haarlemmermeer.nl; Koster, Ed; Gehrels, Stans;
Bak, Steffe; Linden, Kees van der; Koster, Rob; Kuipers, Henk; Baat, PieterJan de; Hallegraeff-Sullot, Moniqüe; Daalman, Piet; Groenigen, Peter van;
Steffens-van de Water, Marjolein; Heimerikx, Ron; Kaynak, Filiz; Vliet, Bert
van der; Vonk, Chris; Rooij, Anne de; jan.ham@cda.haarlemmermeer.nl
Onderwerp: melding fraude

Cruquius 18-12-2009.
Datum:
Briefnr.:

Aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden
van de gemeente Haarlemmermeer.

Afschrifl

aan:

Afgedaan
(paraat)

Enige tijd geleden werd ik benaderd door klokkenluiders, die mij op de hoogte
brachten fraudezaken/ corruptie e.n valsheid in geschrifte.

Na een onderzoek van m1Jn kant is gebleken dat er inderdaad sprake is van het
plegen van fraude/ corruptie en valsheid in geschrifte.

Ik wil u dan ook op korte termijn van m1Jn bevindingen op de hoogte brengen,
zodat u snel en adequaat kunt ingrijpen.

Nu is het de hoogste tijd dat u als Raad laat zien waar een Raad in een
gemeente voor bedoeld is. Reageert u niet op dit verzoek, dan zal ik de eerst
komende weken mijn bevindingen breed in de media gaan brengen.

Met vriendelijke groet,
Rinus Beusenberg Voorzitter
Sociaal Rechts Haarlemmermeer.

