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In het Presidiumoverleg van 8 december 2015 is afgesproken met de burgemeester dat hij
het onderwerp “berichtgeving rondom wethouder Duindam over zijn betrokkenheid bij
Gemboxx” op de agenda van de raadsvergadering van 16 december 2015 zal plaatsen. Het
Presidium heeft daarbij verzocht een overzicht op te laten stellen van de relevante
achtergrondinformatie met betrekking tot de berichtgeving rondom wethouder Duindam in de
media over zijn betrokkenheid bij Gemboxx.
Hierbij treft u dat overzicht aan. Hierbij is aangegeven om als basis te nemen het artikel op
de website WoerdenDichtbij van 3 december 2015 en de in het artikel genoemde relevante
“links” tot één overzicht te bundelen.
Overzicht relevante stukken
Bijgaand treft u aan (zoveel als mogelijk in chronologische volgorde):
a) Artikel in Woerden Dichtbij van 3 december 2015 “Ondernemende wethouder wekt de
schijn van belangenverstrengeling”. Link naar de digitale versie:
http://www.dichtbij.nl/woerden/regio/artikel/4204178/ondernemende-wethouder-wektde-schijn-van-belangenverstrengeling.aspx
b) Artikel De Volkskrant van 18 november 2015 “Gemeenten willen ICT onderbrengen in
eigen coöperatie” (platte tekst).
c) Notitie griffie t.b.v. Presidiumoverleg van 2 oktober 2012, met daarin als bijlagen
opgenomen:
- Brief van wethouder Duindam van 17 juni 2012 inzake melding zakelijk belang.
- Uittreksel notulen raadsvergadering van 17 mei 2010 (benoeming wethouders,
advies commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven; door de raad
overgenomen).
- Verordening gedragscode politiek ambtsdragers (versie vastgesteld door de raad
op 29 maart 2012).
d) De relevante passage uit het Presidiumverslag van 2 oktober 2012. De
desbetreffende passage uit het Presidiumverslag van 2 oktober 2012 is destijds door

e)
f)
g)

h)
i)

het Presidium als niet-openbaar bestempeld: dit gedeelte ligt ter inzage in de kluis in
de leeskamer.
Brief d.d. 13 november 2012 van wethouder Duindam aan het Presidium inzake
beëindiging banden met Gemboxx.
De relevante passages uit de Presidiumverslagen van 20 november 2012, 22 januari
2013 en 23 september 2014.
Voorstel (inclusief opgenomen besluit d.d. 4 november 2014) aan het college inzake
Plan van aanpak Inwonerscloud (omwille van de overzichtelijkheid zonder de
bijlagen).
Memorandum of Understanding “De Coöperatie” van 9 april 2015.
Raadsinformatiebrief 15R.00433 van 26 juni 2015 inzake beantwoording vragen
vanuit de raadsvergadering van 28 mei inzake Inwonerscloud.
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