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Samenvatting 
Eerder (l 5 april 2008lnota van B&W 2008115003) hebben wij besloten dat wij ambtenaren, 
bestuurders enlof raadsleden die in persoon door of namens de heer Beusenberg worden 
aangeschreven aanbieden om correspondentie dienaangaande te voeren en zo nodig zorg 
te dragen voor juridisch verweer voor zover de betreffende correspondentie te maken heeft 
met het functioneren als ambtenaar, bestuurder of raadslid. Dit besluit behoeft uitbreiding, 
omdat gebleken is dat de heer Beusenberg ook nabestaanden van een overleden (oud-) 
ambtenaar betrekt in zijn procedures. 

Probleemstelling 
De heer Beusenberg voert een aantal jaar procedures tegen de gemeente. De procedures 
hebben betrekking op zijn plannen voor een grootschalig prostitutiebedrijf in 
Haarlemmermeer. Meestal zijn de juridische procedures gericht tegen de gemeente, maar 
soms ook tegen (oud-)bestuurders (onder meer wijlen oud-wethouder Görtemöller en oud- 
burgemeester Hertog) en (oud-)ambtenaren persoonlijk. Op 8 februari 201 1 heeft de heer 
Beusenberg een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Rotterdam voor het houden van 
voorlopige getuigenverhoren ex artikel 186 e.v. Rv. Met deze verhoren meent de heer 
Beusenberg aan te tonen dat een oud-ambtenaar van de gemeente, samen met bestuurders 
en oud-bestuurders, hem heeft tegengewerkt en benadeeld. Van belang daarbij is dat de 
procedure niet is gericht tegen de gemeente, maar tegen de persoon. Conform besluit d.d. 
15 april 2008 (kenmerk 200811 5003) hebben wij betreffende oud-ambtenaar zorg gedragen 
voor zijn juridische ondersteuning. 

Betreffende oud-ambtenaar is op 13 juli jl. op 57 jarige leeftijd overleden. Hij had gedurende 
de procedure te horen gekregen ernstig ziek te zijn. Blijkens brieven van zijn advocaat, kiest 
de heer Beusenberg er voor om de getuigenverhoren voort te zetten, waardoor de procedure 
zich richt op zijn erven, kortom zijn weduwe en kinderen. Eerder was de ziekte van de oud- 
ambtenaar voor de heer Beusenberg ook geen aanleiding om de verhoren te staken. 
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Oplossing 
Wij betreuren deze gang van zaken zeer en wijzen deze handelwijze van de heer 
Beusenberg af. De vier getuigenverhoren die reeds hebben plaatsgevonden bij de rechtbank 
Rotterdam leveren geen nieuwe inzichten op e n  worden door de heer Beusenberg vooral 
benut om publiciteit te generen. Wij bieden middels dit besluit de nabestaanden van de oud 
ambtenaar aan om correspondentie te voeren en zo nodig zorg te dragen voor juridisch 
verweer, zoals we dat eerder hebben gedaan voor (oud-)bestuurders en (oud-)ambtenaren. 
Mochten onverhoopt ook andere nabestaanden hiermee worden geconfronteerd, zullen wij 
hen eenzelfde aanbod doen. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. in de gevallen dat derden nabestaanden van (oud-)ambtenaren, (oud-) bestuurders enlof 

(oud-)raadsleden persoonlijk in rechte aanspreken in verband met het functioneren als 
ambtenaar, bestuurder enlof raadslid hen aan te bieden de correspondentie 
dienaangaande te voeren en zo nodig zorg te dragen voor juridisch verweer; 

2. betrokkenen in onderhavige gevallen te informeren over dit besluit. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefeuillehouders, 
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Samenvatting 
Voorgesteld wordt ambtenaren, bestuurders enlof raadsleden die in persoon door of namens 
de heer Beusenberg worden aangeschreven aan te bieden om de correspondentie 
dienaangaande te voeren en zo nodig zorg te dragen voor juridisch verweer voor zover de 
betreffende correspondentie te maken heeft met het functioneren als ambtenaar, bestuurder 
of raadslid. 

Probleemstelling 
De directe aanleiding voor dit besluit is de verzending van enkele brieven van de advocaat 
van dhr. Beusenberg naar de privé-adressen van bestuurders, raadsleden en ambtenaren. 
De brieven behelzen een aansprakelijkstelling in verband met handelen in de kwaliteit van 
bestuurder, raadslid of ambtenaar en een stuiting van de verjaring van een eventuele 
rechtsvordering. Voor deze kwestie willen wij zo nodig bijstand verlenen. 

Het ontvangen van dergelijke brieven op het huisadres, terwijl het te maken heeft met 
handelen als ambtenaar, bestuurder of raadslid, wordt als intimiderend ervaren. Wij achten 
het onwenselijk dat dit gebeurt, maar kunnen dat niet voorkomen. 
Wij willen betrokkenen hierbij echter wel zo veel mogelijk bijstaan. Indien betrokkenen dit 
wensen, bieden wij aan om dit soort correspondentie voor hen te voeren en zorg te dragen 
voor juridisch verweer. Tegenover ambtenaren vanuit het oogpunt van goed 
werkgeverschap, tegenover bestuurders en raadsleden vanuit de gedachte dat het getuigt 
van goed bestuur om ook hen dit uit handen te nemen ook al is er geen sprake van een 
werkgeversrelatie. 
In het verleden zijn in deze kwestie een oud-wethouder en oud-burgemeester in rechte 
aangesproken. Voor de oud-wethouder is toen een regeling getroffen, de oud-burgemeester 
viel onder de collegebeschermingspolis en heeft uit dien hoofde een advocaat gekregen. 

Ter informatie is het goed om te weten dat de gemeente een rechtsbijstandverzekering heeft 
voor gemeenteambtenaren en een collegebeschermingspolis, waarbij zowel rechtsbijstand 
als bestuurdersaansprakelijkheid van burgemeesters, wethouders en raadsleden is gedekt. 

De brieven die de aanleiding vormden voor dit collegebesluit, zijn gemeld bij onze 
verzekeraar. Wij zullen correspondentie zoals bedoeld in dit collegebesluit, bespreken met 
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onze verzekeraar. Mocht er een vervolg worden gegeven aan de brieven, dan worden 
verdere stappen eveneens in overleg met de verzekeraar gezet. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

- in voorkomende gevallen dat in deze kwestie ambtenaren, bestuurders enlof 
raadsleden persoonlijk worden aangesproken in verband met hun functioneren als 
ambtenaar, bestuurder enlof raadslid, aan te bieden voor hen de correspondentie 
dienaangaande te voeren en zorg te dragen voor juridisch verweer; 

- betrokkenen schriftelijk te informeren over dit besluit; 
- deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 
namens deze. 

Bijiage(n) 

Geen 


