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Geachte Raad, 

Op 28 januari 2016 heeft uw raad besloten een onderzoek in te stellen naar de berichtgeving rond 
voormalig wethouder Duindam. Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2016 is het 
onderzoeksrapport 'Integriteitsonderzoek gemeente Woerden, rapportage van een feitenonderzoek 
naar de relatie tussen enkele ICT-bedrijven en de gemeente Woerden', opgesteld door het bureau 
Berenschot, gepresenteerd. Ons college neemt kennis van het gedegen onderzoekswerk en de 
heldere presentatie tijdens de raadsvergadering. Daarnaast willen wij de begeleidingscommissie 
bedanken voor procesmatige begeleiding van het onderzoek. 

We hebben met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport. De door Berenschot in 
beeld gebrachte feiten, omstandigheden en gebeurtenissen zijn overzichtelijk en toegankelijk 
gepresenteerd en bieden een goede basis voor het gesprek met uw raad. Wij beperken ons in dit 
schrijven tot onze rol als college. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat ons college op een enkel onderdeel onvoldoende alert is 
geweest ten aanzien van de betrokkenheid van de heer Duindam bij besluitvorming over Gemboxx. 
Ons besluit om de heer Duindam aan te wijzen als bestuurlijke opdrachtgever voor de beoogde 
intergemeentelijke ICT Coöperatie was, zoals in het rapport is verwoord, vanwege de raakvlakken met 
de portefeuille Inkoop, dat de heer Duindam kennis had van ICT en ervaring met de coöperatie 
Parkeerservice. De door Berenschot omschreven verantwoordelijkheid van het college om alerter te 
reageren tijdens de portefeuilleverdeling op 10 februari 2015 onderschrijven wij in deze context. Wij 
zijn content met de opmerking van Berenschot dat wij situatie hebben weten te herstellen kort na het 
besluit tot het aangaan van de Memorandum of Understanding. 
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Het college neemt de gedane aanbeveling uit het onderzoeksrapport voor het vergroten van het 
integriteitsbewustzijn van het college als collectief onverkort over. Het gesprek tussen de college 
leden zal hierbij centraal staan. De uitkomsten van dit onderzoek worden zijn in ons college uitvoerig 
besproken en het onderwerp integriteit zal halfjaarlijks door de burgemeester worden geagendeerd in 
de collegevergadering. 

Met vriendelijk groet, 
College van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA nboer 


