Aan burgemeester de heer G.Janssen en gemeentesecretaris mevrouw C.Jacobs
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch

Bosschenhoofd, 13 april 2014

Onderwerp: Rapport Hoffmann inzake Borchwerf II

Geachte heer Janssen en mevrouw Jacobs,
Bij e-mail van 9 april jl. ontvingen wij het rapport van Hoffmann inzake Borchwerf II.
Dit rapport heeft betrekking op de feitelijke toedracht rond de verkoop/levering van
percelen grond ten behoeve van het voornoemde bedrijventerrein.
In het begeleidend schrijven geeft u tevens aan dat u heeft besloten tot het instellen
van een vordering op Borchwerf II. Wat de vordering betreft blijft ons als raad niets
anders over dan het vervolg af te wachten.
Echter, ten aanzien van de conclusies uit genoemde rapportage waaruit nadrukkelijk
naar voren komt, dat de afstemming tussen het ambtelijk apparaat enerzijds en het
bestuurlijk apparaat van de gemeente Halderberge anderzijds gebrekkig is geweest
het volgende. Het gebrek aan genoemde afstemming kan vergaande financiële
gevolgen hebben (meer dan anderhalf miljoen euro !) voor de gemeentelijke
organisatie en onze inwoners. Dit betreuren wij ten zeerste. Hierover willen wij
(leden gemeenteraad) met de voorzitter van de raad en de verantwoordelijk manager
voor de organisatie zo spoedig mogelijk van gedachten wisselen.
De afgelopen maanden hebben meerdere debatten plaatsgevonden over integriteit,
de cultuur binnen de organisatie en ons bestuur. En dan nu dit rapport.
De vragen, die we met u willen bespreken zijn:



Hoe is het mogelijk dat één lid van het college en meerdere ambtenaren
onrechtmatig hebben kunnen handelen? Wat verstaat u beiden trouwens precies
onder onrechtmatig handelen?
Alle gesprekspartners (pag. 16/24-- 3e alinea) vonden het opmerkelijk dat de
accountant van de gemeente nimmer een opmerking heeft gemaakt ten aanzien
van de openstaande boekwaarde voor percelen grond die niet meer bij de











gemeente in het bezit waren. Waarom hebben de onderzoekers geen gesprek
gehad met deze accountant?
Kunt u aangeven op welke termijn wij als raad alsnog antwoord kunnen krijgen op
bovenstaande vraag?
Hoe rijmt u de tegenstelling in het rapport, dat op het ene moment
(pag.13/24— 2e alinea) ambtenaren via brieven hun grieven t.o.v de voormalig
wethouder aan de oud- burgemeester uiteen zetten en nu in dit onderzoek (pag.
20/24---1e alinea) er door hen geen mededelingen gedaan worden over de
voormalig wethouder?
De voormalig wethouder geeft in het rapport aan “wars te zijn van regels”
(pag 13/24). Hij is nu zittend raadslid. Het lijkt ons raadzaam dat de voorzitter in
het kader van het doorlopen traject over integriteit op korte termijn een
indringend gesprek aan gaat met het betreffende raadslid en daar verslag van
doet in het presidium Hoe kijkt de burgemeester als hoeder van de integriteit
naar dit voorstel?
Wij begrijpen (blad 12 van 24), dat de voormalig clustercoördinator aktes voor
verkoop van percelen grond aan Borchwerf II namens het college heeft
ondertekend, terwijl hij hiervoor niet gemandateerd was. Hoe was dit mogelijk?
In hoeverre had de notaris al kunnen inschatten dat deze ambtenaar niet
bevoegd was tot ondertekening van deze aktes?
Op welke wijze kunnen we voor de toekomst borgen dat een dergelijke werkwijze
nooit meer mogelijk is?
In maart 2013 heeft er een presentatie plaatsgevonden aan het college, waarin
(onder meer) de planeconoom het college, naar zijn zeggen, uitdrukkelijk heeft
gewezen op het risico, dat de nog openstaande boekwaarde ( ontstaan middels
het verstrekken van de kortingen) afgeboekt zou moeten worden. Op basis van
deze presentatie heeft de planeconoom de opdracht gekregen om precies uit te
zoeken welke risico’s er waren en wat de mogelijke vervolgstappen zouden
kunnen zijn. Waarom heeft het college de raad pas eind december op de hoogte
gebracht van deze ontwikkelingen?

Wij zouden graag op zeer korte termijn met u de gang van zaken omtrent voornoemd
rapport willen doorspreken.
Met vriendelijke groet,
Namens de fracties:
Lokaal Halderberge, WOS, Progressief Halderberge en het CDA.
Toos Verschuur, raadslid
Frank Rockx, raadslid

c.c. BN DeStem, Halderbergse Bode

