
   

Motie van afkeuring inzake de kwestie Duindam 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 mei 2016, gehoord de 

beraadslaging, 

Constaterende dat: 

1. De heer Duindam, voormalig wethouder van de gemeente Woerden, inconsequent 

geweest is in zijn handelswijze, en daarbij de schijn van belangenverstrengeling en 

bevoordeling heeft gewekt (Berenschot, pagina 32-33); 

2. Het college in dit proces onvoldoende alert is geweest (Berenschot, pagina 34-35), 

Overwegende dat: 

1. Het College op de hoogte was van (in)directe belangen van toenmalig wethouder 

Duindam in Grexx en/of GemBoxx, mede gelet op het feit dat toenmalig wethouder 

Duindam zich meerdere malen onthield van deelname aan beraadslagingen en 

stemmingen in collegevergaderingen, toen over onderwerpen waarbij deze bedrijven 

betrokken zijn werd besloten; 

2. GemBoxx een belang heeft in GemCloud; 

3. Het College tijdens een heidag met de Directie op 10 februari 2015 toenmalig wethouder 

Duindam bewust als verantwoordelijk portefeuillehouder “GemCloud” cq “ICT-coöperatie” 

heeft aangewezen (Berenschot, pagina 63); 

4. Het College op 1 september 2015 vanwege de belangen die toenmalig wethouder 

Duindam had met bij de GemCloud/ICT-coöperatie betrokken ondernemingen, bewust 

heeft besloten wethouder Schreurs tot verantwoordelijk portefeuillehouder “GemCloud” 

cq “ICT-coöperatie” te benoemen (Berenschot, pagina 67 plus Rib 15R.00804); 

5. De heer Duindam ook na de portefeuilleoverdracht ruimte is gegund om zich publiekelijk 

te uiten over deze onderwerpen (Berenschot, pagina 67); 

6. Het College op 14 december 2015 middels een Raadsinformatiebrief (15R.00804) stelt 

dat hij met de kennis van de zakelijke belangen van toenmalig wethouder Duindam heeft 

geanticipeerd op eventuele belangenverstrengeling; 

Van mening dat: 

Het College in het proces rondom de “GemCloud” cq “ICT-Coöperatie” (zijn kennis over) de 

belangen die toenmalig wethouder Duindam in Grexx en indirect GemBoxx heeft, 

inconsequent heeft gewogen en beoordeeld en deze inconsequent heeft betrokken bij het 

besluitvormingsproces rondom GemCloud/ICT-coöperatie; 

Spreekt haar afkeuring uit over het handelen van het College van B&W in dit 

besluitvormingsproces, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00804-rib-toelichting-college-nav-berichtgeving-rondom-wethouder-duindam-merged.pdf

