Technische vragen van het CDA aan het college naar aanleiding van het Berenschot
Integriteitsonderzoek gemeente Woerden, ter bespreking in de raadsvergadering op dinsdag 17 mei.
Blz 17: “In 2013 heeft wethouder Koster een gesprek gehad met een professional die op freelancebasis
werkt voor Innovum…… deze professional is een familielid van de toenmalige gemeentesecretaris a.i.”
Blz 17 onderaan:
Het college besluit op 15 juli 2014 € 29.210,-- beschikbaar te stellen voor fase 0 Inwonercloud.
5.000,-- hiervan is voor GemBoxx. “De heer Duindam en de gemeentesecretaris (wiens familielid
betrokkenheid heeft bij Gemboxx) nemen op eigen initiatief niet deel aan de beraadslaging”.

€

De CDA fractie heeft hierover de volgende vragen:
1- Is er een gesprek geweest met specifiek de heer Goedmakers en met de heer Duindam over de
beweegredenen niet deel te nemen aan de beraadslaging?
Ja.
2- Zo ja, wat is hier uitgekomen? Zo nee, waarom niet?
Tijdens de collegevergadering is er over gesproken en heeft het college geconstateerd dat
er geen sprake was van (mogelijke) tegenstrijdige belangen (Berenschot blz. 61/62)
3- Zo ja, heeft de heer Duindam aangegeven dat hij in de periode daarvoor ook aandelen Innovum in
bezit heeft gehad?
Nee.
4- Had het college niet extra alert moeten zijn bij het horen dat het bij het collegebesluit om een relatie
met Gemboxx ging?
Nee. Het college heeft alert gereageerd. De heer Duindam heeft tweemaal niet
meegestemd in het college toen opdrachten voor GemBoxx aan de orde kwamen, waarmee
er gehandeld is conform artikel 2:3 van de gedragscode
Nar aanleiding hiervan:
5- Welke sollicitatieprocedure is er gevolgd bij de aanstelling van de heer Goedmakers als
gemeentesecretaris a.i.
Bureau Zeelenberg en Partners was gevraagd om kandidaten te selecteren.
6- Is de heer Goedmakers benoemd door een benoemingscommissie, direct via een adviesbureau of
direct uit (eigen) netwerk?
Het college heeft gesproken met 2 voorgedragen kandidaten en heeft unaniem besloten
om via bureau Zeelenberg en Partners de heer Goedmakers als gemeentesecretaris a.i. te
benoemen.
7- Wat zijn over de jaren de totale kosten geweest voor inhuur van de heer Goedmakers?
(salariskosten)
In de jaarrekening 2014 (blz. 133) staat bij Wet Normering Topinkomens (WNT) dat er een
bedrag van € 237.500 is betaald voor de inhuur van de gemeentesecretaris a.i. via bureau
Zeelenberg & Partners. In 2013 was dit overzicht m.b.t. WNT nog niet opgenomen in de
jaarrekening. Daarmee zijn de kosten voor 2013 alleen vast te stellen na controle van alle
ingediende facturen door Zeelenberg & Partners. Bij benadering is dit bedrag van dezelfde
omvang als in 2014.

