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Onderwerp: opheffing geheimhouding    

 

                                                   Hoofddorp, 14 november 2018 

Geachte heer Hollemans, beste Marco,  

Op 12 oktober jl. besluit je als voorzitter van het presidium om de rapportage " Verkenning 

conflictsituatie rekenkamercommissie Woerden", hierna te noemen Verkenning, geheim te verklaren 

op basis van artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet. Het besluit stuurde de griffier mij des gevraagd 

toe op 17 oktober. Hetzelfde artikel stelt ook dat: "De geheimhouding wordt in acht genomen totdat 

het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft."  

In ons overleg van gisteren over oplossingsmogelijkheden gedaan door de burgemeester van 

Houten, Wouter de Jong in zijn fact free Verkenning, stelde burgemeester Victor Molkenboer na het 

aanhoren van mijn voorstel om de rekenkamercommissie opnieuw op te bouwen zodat in ieder 

geval het onderzoek naar de investeringen in de ambtelijke organisatie kon worden afgerond, dat dit 

niet tot de mogelijkheden behoorde.  Burgemeester Molkenboer stelde :"Als je zelf geen ontslag 1

neemt, krijg je ontslag van de raad". Het presidium heeft dat besloten, aldus de burgemeester.  Het 

was geen gesprek over oplossingen, maar een verpakte mededeling. Ik zal ook tegen het nog te 

nemen besluit bezwaar en beroep instellen.  

Los van de vraag of de aanzegging gedaan door de burgemeester legitiem is heb ik nog geen 

mededeling ontvangen dat de geheimhouding op de " Verkenning" is opgeheven. M.a.w. de 

Verkenning is nog steeds geheim. Ik verzoek je vriendelijk om de geheimhouding in te trekken  

zodat ik mij kan laten bijstaan door deskundigen in het vervolg van de procedure.  

 Het onderzoeksvoorstel ligt sinds 12 juni te wachten op uitvoering. 1
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Tot slot moet mij van het hart dat mijn integriteitsmelding gedaan in de gezamenlijke brief met drs. 

Lydia Zwier-Kentie, toegezonden per e-mail aan de Gemeenteraad, Burgemeester en jou op deze 

wijze, gebaseerd op een fact free gedane verkenning, wordt afgedaan.  

Ik zie het besluit tot opheffen van de geheimhouding tegemoet. Daarnaast zal ik de griffier 

verzoeken deze brief voor de eerst volgende raadsvergadering door te zenden naar de raadsleden.  

Er vanuit gaand je te hebben geïnformeerd, groet ik je,  

drs.Tim van de Poppe  
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