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Aan de gemeenteraad van de gemeente Bergen 
 
 

 

 
 
Afdeling : Ontwikkeling Datum : 29 augustus 2012 
Onderdeel : Ontwikkelaars Uw brief van :  
Contactpersoon : A. van Mierlo Ons kenmerk :  
Doorkiesnummer : 072 888 0345 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : 0 Verzenddatum :  4 september  2012 
   
   

Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen d.d. 6 
augustus 2012 

 
 
 
Geachte Raad, 
 
Op 6 augustus jl. heeft het college van de fractie Gemeentebelangen een aantal vragen met 
betrekking tot de ontwikkeling van Nieuw Kranenburg ontvangen. 
 
Op 14 augustus jl. heeft u een memo ontvangen waarin u bent geïnformeerd over de 
verwachte termijn waarin deze vragen worden beantwoord. In de memo is aangegeven dat 
de vragen uiterlijk 5 september worden beantwoord. 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording op de door fractie Gemeentebelangen gestelde vragen. 
 
 
Schriftelijke vragen met als onderwerp ‘Schriftelijke vragen inzake ontwikkelingen 
Nieuw Kranenburg, rapport WagenaarHoes inzake Nieuw Kranenburg en rapport 
Hoffmann, Bedrijfsrecherche’  
 
Vragen naar aanleiding van het memo d.d. 16 juli 2012 van college aan de Raad: 
 

1. In het MEMO ‘overzicht laatste ontwikkelingen’ wordt gerefereerd aan uw memo van 
27 juni 2012. Daarin zou zijn ingegaan op de ontwikkelingen tot en met 25 juni 2012. 
Welke ontwikkelingen hebben zich voor deze datum voorgedaan en om welke 
ontwikkelingen gaat het hier? 

 

De raad heeft alle memo’s met betrekking tot de voortgang van Nieuw Kranenburg  tot 
aan de door u genoemde periode ontvangen. De door u gevraagde ontwikkelingen zijn in 
deze memo’s opgenomen. 

Beantwoording 

 
2. Op 27 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de ambtelijke contactpersoon van 

de gemeente bij de provincie Noord Holland. Wie is deze ambtelijke persoon? Aan 
wie bij de provincie is verslag uitgebracht? 

 



De ambtelijke contactpersoon bij de Provincie Noord-Holland is mevrouw S. Heijse. De 
voortgangsmemo’s met betrekking tot Nieuw Kranenburg die u als Raad periodiek 
ontvangt, stellen wij ook ter beschikking aan de Provincie. 

Beantwoording 

 
3. Op 4 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met de bedrijfsrechercheur van 

Hoffmann over de uitgevoerde acties en de nog door hem benodigde informatie. 
Waarom gaat het hier exact? 

 

De gemeente heeft Hoffmann Bedrijfsrecherche gevraagd onderzoek te doen naar de 
rechtmatigheid van de uitgaven van Stichting Nieuw Kranenburg, de verantwoording van 
de opbrengsten en na te gaan aan welke verplichtingen de Stichting zich heeft 
verbonden. 

Beantwoording 

 
4. Op 10 juli heeft een gesprek plaats gevonden door de interim RvT en haar advocaat 

met de geschorste directeur van Stichting NK en zijn advocaat over de schorsing en 
voorgenomen ontslag als directeur/bestuurder. Wie zaten in deze RvT en waarom en 
hoe was hier sprake van een voorgenomen ontslag? Wij kennen alleen het 
voorgenomen besluit tot schorsing. 

 

De bijeenkomst op 10 juli 2012 betrof een vergadering van de Rvt waarin de directeur in 
het kader van zijn schorsing en zijn voorgenomen ontslag werd gehoord. Aanwezig bij 
deze vergadering waren de tijdelijke voorzitter van de RvT en één van de twee tijdelijke 
leden. In de RvT hebben momenteel zitting Aletta Hekker, Peter Trauschke en Astrid van 
Mierlo.  

Beantwoording 

 
5. Wat was het resultaat van dit overleg? 
 

In verband met het kort geding dat de directeur heeft aangespannen doen wij hierover 
geen verdere inhoudelijke mededelingen. 

Beantwoording 

 
6. Op 11 juli 2012 was er overleg van raadsleden met betrokkenen. Waarom is dit niet 

opgenomen in dit feitenrelaas? 
 

Het wordt als niet relevant voor het dossier gezien. 
Beantwoording 

 
7. Naar aanleiding van voornoemd overleg is er op 12 juli 2012 een gesprek geweest 

met portefeuillehouder, wethouder kunst en cultuur en (later aangekomen) nieuwe 
tijdelijke directeur met afgevaardigden van alle raadsfracties. Waarom is dit gesprek 
niet opgenomen in het feitenrelaas?  

 

Het feitenrelaas beslaat de periode waarin de oude RVT zitting had, te weten tot 19 juni 
2012. Dit overleg is van na deze datum.  

Beantwoording 

 
8. Waarom is het advies binnen deze belangrijke gespreksgroep niet meegenomen in 

de verdere beslissingsrondes? 
 



Het is ons niet duidelijk aan welk advies en welke belangrijke gespreksgroep u refereert. 
Daarnaast is de huidige RvT van mening dat sprake is van voldoende gegronde redenen 
om de door haar genomen beslissingen te rechtvaardigen. 

Beantwoording 

 
9. De aangegeven mogelijke kostenposten zijn niet verantwoord. Dit is echter een zaak 

van de Raad. Voorzichtig opgeteld gaat het hier om een extra kostenpost van een 
half miljoen. Hoe wordt dit verantwoord? 

 

De verantwoording van het college aan de raad vindt plaats op de normale en 
gebruikelijke wijze. 

Beantwoording 

 
10. Wanneer wordt dit aan uw Raad voorgelegd ter bekrachtiging? 
 

Zie de beantwoording van vraag 9. 
Beantwoording 

 
Tenslotte wordt in het memo ingegaan op de nog niet beschikbare resultaten van 
bedrijfsrecherchebureau Hoffmann. Insteek is blijkens het memo, dat er verplichtingen 
zijn aangegaan door NK, die voor extra kosten zouden kunnen gaan zorgen. Navraag 
heeft aangegeven dat er door het bureau op volgende vragen zal worden ingegaan: 

- Hoe zit het met de rechtmatigheid van de uitgaven? 
- Welke zijn de lopende verplichtingen? 
- Geef uw volledige verantwoording van de opbrengsten. 

Naar aanleiding van deze feiten zijn de logische vragen: 
11. Is er aanleiding om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitgaven? 
12. Is er reden om te twijfelen aan de afdracht van de opbrengsten? 
13. Om welke verplichtingen gaat het hier en om welke onkosten? 

 

Als college hebben wij geen inzicht in de financieel-administratieve situatie bij Stichting 
Nieuw Kranenburg anders dan de normale en gebruikelijke verantwoording die wordt 
vereist overeenkomstig de subsidieverordening. Omdat de huidige RVT tot de conclusie 
is gekomen dat zij onvoldoende inzicht had in de financiële situatie van Nieuw 
Kranenburg heeft zij opdracht gegeven tot het inschakelen van Hoffmann 
Bedrijfsrecherche. 

Beantwoording vragen 11, 12 en 13  

 
Vragen betreffende het bedrijfsrecherche onderzoek: 

 
      14. Dit onderzoek wordt door het college in de krant NHD/AC van 26 juli 2012 aangeduid  
           als ‘deel uitmakend van de procedure als een directeur wordt geschorst’.  

     Waaraan ontleent een dergelijke procedure in dit geval zijn rechtmatigheid? 
 

Zie beantwoording van vraag 11,12 en 13. 
Beantwoording 

 
15. In het artikel wordt veel gesuggereerd, hetgeen uitermate schadelijk is voor de 

betrokken  directeur. Vindt het college dit een verantwoorde actie? 
 
 
 



De huidige RVT is overgegaan tot het instellen van een bedrijfsrecherche onderzoek. Dit 
valt niet onder de verantwoordelijkheid van het college. Zie tevens beantwoording vraag 
11,12 en 13. 

Beantwoording 

  
Vragen naar aanleiding van het rapport WagenaarHoes: 

 
       (pag. 3) 

16. Er was samenwerking met prof. dr. Henk van Os. Zat hij in de begeleidings-
commissie? 

 

Ja, de heer Van Os was lid van de begeleidingscommissie 
Beantwoording 

 
17. Wat was precies zijn taak, daar hij feitelijk toch geen lid was van de 

begeleidingscommissie? 
 

De begeleidingscommissie had als taak om gegeven de verstrekte opdracht de uitvoering 
van het onderzoek te begeleiden. 

Beantwoording 

 
18. Waarom heeft hij zich teruggetrokken om (mogelijke spanningen tussen persoonlijke 

relaties en) zakelijke inzichten te vermijden? 

Zoals u zelf reeds stelt heeft de heer Van Os zich teruggetrokken om mogelijke 
spanningen tussen persoonlijke relaties en zakelijke inzichten te vermijden. Citaat uit de 
brief van de heer Van Os waarin hij zich terugtrekt uit de begeleidingscommissie, zoals 
voorgelezen door de portefeuillehouder tijdens de extra raadsbrede commissie op 19 juli 
j.l.: “Van René Hooydonk hoorde ik, dat Jaap Bruintjes is geschorst in afwachting van 
ontslag. Alleen omdat zijn lot mij ter harte ging, heb ik met jou gesproken over de 
toekomst van Nieuw Kranenburg. Nu Jaap daar geen rol meer in zal spelen, is er voor mij 
geen reden meer voor eventuele bemoeienis met het museum. Vandaar dat ik mij 
terugtrek uit de begeleidingscommissie.” 

Beantwoording 

 
19. Welke waren deze zakelijke inzichten?  
 

De heer Van Os heeft zijn persoonlijke afwegingen gemaakt.  
Beantwoording 

 
20. Het vooronderzoek (pag. 4) heeft plaatsgevonden via het door de gemeente ter 

beschikking gestelde dossier. Wat was de inhoud van dit dossier? 
 

Het bedoelde dossier bestond uit gevoerde correspondentie, gespreksverslagen, notulen 
etc.  

Beantwoording 

 
21. Tevens via een gesprek met twee leden van de RvT die schriftelijke informatie ter 

beschikking stelden. Wie waren die leden van de RvT? 
 

Volgens onze informatie waren dit de heren N. Weel en P. Vijn. 
Beantwoording 



22. Welke schriftelijke informatie is ter beschikking gesteld? 
 

Dit betreft, zoals vermeld in het rapport, informatie die beschikbaar is gesteld door de 
voormalige RvT. Wij kunnen deze vraag niet nader beantwoorden. 

Beantwoording 

 
23. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘de gemeente’? 
 

De gemeente Bergen. 
Beantwoording 

 
24. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘Nieuw Kranenburg’? 
 

Stichting Nieuw Kranenburg. 
Beantwoording 

 
25. De onderzoeksopdracht werd vastgesteld door zowel RvT als door B&W. wie is in dit 

geval RvT en wie is B&W? 
 

De RVT van Stichting Nieuw Kranenburg en het college van B&W van de gemeente 
Bergen. 

Beantwoording 

 
26. pag. 5: in de omschrijving van het onderzoek staat niet aangegeven dat het gaat om 

het functioneren van de directeur. Is dat juist? 
 

Het functioneren van de directeur was op zichzelf geen onderwerp van onderzoek door 
Bureau WagenaarHoes. Het functioneren van de directeur is wel onderdeel van het 
functioneren van de organisatie als geheel en hangt als zodanig samen met de op pagina 
5 gestelde onderzoeksdoelen. 

Beantwoording 

 
27. De begeleidingscommissie heeft als taak de verstrekte onderzoeksopdracht te 

begeleiden. Uit wie bestond deze begeleidingscommissie oorspronkelijk? 
 

De samenstelling van de begeleidingscommissie is zoals vermeld op pagina 5 van het 
rapport: Hetty Hafkamp en Tjeerd Bosma namens de gemeente Bergen en namens de 
Raad van Toezicht van Nieuw Kranenburg Tillie van der Poel en Judith van Kranendonk 

Beantwoording 

 
28. Hoe lang hebben deze leden daadwerkelijk dan wel officieel gefunctioneerd tot het 

opstappen van de oude Raad van Toezicht? 
 

De begeleidingscommissie heeft zijn rol gedurende het gehele onderzoek vervuld, tot het 
moment dat de voormalige RvT, naar aanleiding van de eerste bevindingen uit het 
onderzoek ontslag heeft genomen. 

Beantwoording 

 
29. Wat is de juridische status van deze begeleidingscommissie? 
 
 



De begeleidingscommissie heeft geen specifieke juridische status.  
Beantwoording 

 
30. Is het juist, dat deze begeleidingscommissie de door haar zelf aangegeven opdracht 

begeleidt en waar nodig de uitslag corrigeert? 
 

Nee. 
Beantwoording 

 
31. Als wordt aangegeven dat de begeleidingscommissie paritair is samengesteld, blijkt 

uit het rapport dat namens de gemeente enkelen vanuit hun positie bij de gemeente  
toetreden. Daarnaast iemand die pas een maand lid was van de inmiddels afgetreden 
RvT, mevrouw Tillie van der Poel,  plus iemand die beoogd voorzitter was van de 
afgetreden RvT, mevrouw Judith van Kranendonk. Daarnaast is lid iemand van het 
onderzoeksbureau zelf. Waarom is een aangetreden lid van de RvT, die nog maar 
een maand op die positie zat, in de begeleidingscommissie opgenomen? 

 

De voormalige RvT heeft haar vertegenwoordigers in de begeleidingscommissie zelf 
voorgedragen.  

Beantwoording 

 
32. Waarom is de beoogd voorzitter direct opgestapt en dus geen lid van de 

begeleidingscommissie geweest? 
 

De beoogd voorzitter van de RvT is wel lid geweest van de begeleidingscommissie, maar 
heeft zich teruggetrokken als beoogd voorzitter nadat de gehele RvT haar ontslag 
indiende. 

Beantwoording 

 
33. Waarom is de heer Van Os, bedoeld als adviseur, onmiddellijk opgestapt en geen lid 

geworden van de begeleidingscommissie? 
 

Zie de beantwoording van de vragen 16 tot en met 19 
Beantwoording 

 
34. Is iemand van het onderzoeksbureau, zoals aangegeven in het stuk, zelf ook lid van 

de begeleidingscommissie?  
 

Zie het antwoord op vraag 27. 
Beantwoording 

 
35. Bij de ‘aanpak van het onderzoek’  is aangegeven dat het ‘onderzoeksproces op 

initiatief van de begeleidingscommissie niet geheel volgens de route is verlopen zoals 
is aangeduid in het vooronderzoek’. Kan worden aangegeven wat dan nog de waarde 
is van dit vele tienduizenden euro’s kostende onderzoek? 

 

De kosten van het onderzoek bedragen dertigduizend euro. Zoals bekend heeft de 
voormalige RvT gedurende het onderzoek besloten collectief en per direct ontslag te 
nemen. Daardoor is het onderzoek niet geheel verlopen (geëindigd) zoals vooraf  
afgesproken, dit wordt op pagina 7 toegelicht.  

Beantwoording 



De uitkomsten van het onderzoek spreken voor zich. Daarmee bewijst het zijn waarde. 
Het rapport heeft zelfs meer opgeleverd dan zicht op de stand van zaken, zoals vermeld 
in hoofdstuk 7. 

 
36. Wat was dan die oorspronkelijke route en wanneer, hoe en waarom is daarvan 

afgeweken? 
 

Zie het rapport WagenaarHoes pagina 4 t/m 7 ‘opdracht en werkwijze’. Daar staan de 
onderzoeksopdracht en de aanpak van het onderzoek in beschreven.  

Beantwoording 

 
37. pag. 6.:  betreffende de rapportage van het rapport is bij punt 5 op pagina 6 

aangegeven dat de conceptversie van het rapport is aangeboden aan het 
gemeentebestuur en de door de RvT aangewezen vertegenwoordigers. Betreft het 
hier alleen de portefeuillehouder, mevrouw Hetty Hafkamp, mogelijk de interim 
directeur Tjeerd Bosma alsmede de mogelijk door de afgetreden RvT gemandateerde 
mevrouw Tillie van der Poel? 

 

Het rapport is zoals u aangeeft, aangeboden aan de RVT van Nieuw Kranenburg en het 
gemeentebestuur. 

Beantwoording 

 
38. Wat wordt er verstaan onder ‘voltalligheid’ als het gaat om het opstappen van de 

oude Raad van Toezicht? (Wij verwijzen daarbij onder andere naar de brief van 
mevrouw Antoinette Visser, voormalig lid van de Raad van Toezicht.) 

 

Het woord ‘voltalligheid’ waaraan u refereert kunnen wij niet terugvinden in het rapport. 
Derhalve is de context ons niet geheel duidelijk. Wij veronderstellen dat hiermee bedoelt 
is de volledige RvT, zoals vermeld onder punt 3b op pagina 6. Dit punt spreekt onzes 
inziens voor zich. Een eventuele brief van mevrouw Visser is ons niet bekend. 

Beantwoording 

 
39. Hebben zij het rapport besproken met de leden van de begeleidingscommissie die 

vrijwel uit dezelfde mensen bestaat? 
 

Het is ons niet duidelijk wie u met “ zij” bedoelt.  
Beantwoording 

 
40. Hebben zij wijzigingen in het verslag, voor het definitief werd, aangebracht en zo ja, 

welke? 
 

Het is ons niet duidelijk wie u met “zij” bedoelt. 
Beantwoording 

 
41. Is de definitieve versie van het rapport op deze manier ‘in overleg’ tot stand gekomen, 

zoals op pag. 7 is aangegeven? 
 

Ja. 
Beantwoording 

 
 



42. Wat is de juridische status van een rapport dat op deze manier tot stand is gekomen? 
 

Het rapport heeft geen juridische status. Het rapport bevat de bevindingen, analyses, 
conclusies en aanbevelingen van een externe en onafhankelijke deskundige. 

Beantwoording 

 
43. Aan het slot van het rapport wordt aangegeven dat de directeur hulp werd 

aangeboden die door hem werd afgeslagen. Wie heeft de gemeente voor dit werk 
aangeboden? 

 

Wij veronderstellen dat u doelt op het einde van de eerste alinea op pagina 26. Hier staat 
dat de door de gemeente aangeboden hulp werd afgeslagen. De aangeboden hulp 
bestond uit ambtelijke ondersteuning met een faciliterend karakter voor alle nog op te 
stellen documenten, plannen, subsidieaanvragen etc. De directeur bleef verantwoordelijk 
voor de inhoud. 

Beantwoording 

 
44. Heeft de directeur deze hulp ook in tweede instantie afgeslagen? 
 

Stichting Nieuw Kranenburg heeft de door de gemeente aangeboden hulp afgeslagen. 
Beantwoording 

 
45. Is bekend waarom de directeur deze hulp heeft afgeslagen? 
 

Volgens het rapport van WagenaarHoes omdat dit afbreuk zou doen aan de eigen 
zelfstandigheid. 

Beantwoording 

 
46. Hoe zouden de kosten voor deze hulp in rekening worden gebracht?  

Dit is niet actueel geworden. 
Beantwoording 

 
47. Op pagina 26 wordt een advies van het onderzoeksbureau geformuleerd ten einde 

alle betrokkenen opnieuw aan de tafel uit te nodigen. Hoe heeft het college hier 
gehoor aan gegeven met welk resultaat? 

 

Er heeft voorafgaand aan het onderzoek veelvuldig overleg en correspondentie 
plaatsgevonden. Zoals bekend heeft de RvT per 19 juni 2012 ontslag genomen en is een 
nieuwe situatie ontstaan. Het rapport bericht over de periode tot 19 juni 2012. 

Beantwoording 

48. Hoe kan het college nog steeds vorm geven aan de organisatorische onderlegger: de 
Code Cultural Governance? 

 

De Code Cultural Governance was en blijft voor de gemeente het uitgangspunt bij de op 
te stellen overeenkomsten, statuten etc. ten aanzien van Stichting Nieuw Kranenburg. 

Beantwoording 

 
49. Hoe kan het college gestalte geven aan het aangenomen raadsbesluit dat in houdt 

dat er een ruime afstand moet zijn tussen de organisatie van Nieuw Kranenburg aan 
de ene kant en de gemeente, i.c. college en Raad, aan de andere kant? 

 
 



Het gehanteerde bestuursmodel en de statuten van de Stichting Nieuw Kranenburg zijn 
op deze wijze vormgegeven. In ons Plan van Aanpak dat u in oktober zal worden 
aangeboden gaan wij hier verder op in. 

Beantwoording 

 
50. Hoe heeft het college, i.c. de portefeuillehouder en voor zover het tot zijn taak 

behoort ook het hoofd afdeling ontwikkelingszaken van de gemeente Bergen, 
gelegenheid gegeven aan de nu geschorste directeur in het kader van het principe 
hoor-en-wederhoor en waar zijn wij daarvan blijkens de resultaten in het rapport dan 
wel in de verstrekte memo’s onmiskenbaar van op de hoogte gesteld? 

 

De RvT is de werkgever van de directeur. Zoals u zelf al aangeeft in vraag 4 heeft op 10 
juli 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden door de werkgever met de directeur in het 
kader van zijn schorsing en het voorgenomen ontslag. Zoals in het rapport vermeld 
eindigt de rapportageperiode op 19 juni 2012. De gemeenteraad is door de RvT niet  
geïnformeerd over deze hoorzitting. Dit is een zaak tussen werkgever en werknemer. 
Wel is de gemeenteraad door het College van B&W in een vertrouwelijk memo van 3 juli 
2012 geïnformeerd over de schorsing van de directeur.  

Beantwoording 

 
 
Verdere inhoud van het rapport en verdere vragen 
 

• De verdere inhoud van het rapport roept nog talloze vragen op.  
Het is de vraag of het zin heeft, in het licht van bovenstaande, om verdere vragen hier te 
formuleren.  
Cruciaal zijn hierbij vragen als:  
waarom is er, zo dat nodig was, niet eerder ingegrepen?  
Niet door de RvT, niet door de gemeente? 
Waarom is er geen sprake geweest van beheersbaar management, waarbij de zaken 
begeleid hadden kunnen worden zoals dat ook zou hebben moeten gebeuren? 
Waarom geen ijkpunten, vertrouwen en borging richting gestelde doelen waardoor 
mogelijke incidenten en miscommunicatie voorkomen hadden kunnen worden? 
Is het niet zo, dat in dit kader de nu geschorste directeur de functie krijgt van zondebok, 
waar ook door het college belangrijke fouten zijn gemaakt en wellicht nog steeds worden 
gemaakt? 
 

Het college heeft veel acties ondernomen om zaken duidelijk te krijgen en vlot te trekken. 
Zie buiten het rapport bijvoorbeeld het feitenrelaas uit februari 2012. De gemeente heeft 
geen directe mogelijkheden om in te grijpen in de organisatie van de Stichting. Helaas is 
de ernst van de zaak pas bij de RvT doorgedrongen toen de eerste bevindingen van 
WagenaarHoes bekend werden. Dat was ruim driekwart jaar na de eerste signalen aan 
de RvT vanuit de gemeente. 

Beantwoording 

 
Vragen uit tekst de heer T. Bijl uit extra raadsbrede commissievergadering d.d. 19 juli 
2012 

• In 2012 is overleg gestart dat op goede toon verliep (onderdeel 3.4), hoe kan het dan 
mis zijn gegaan als de verhoudingen goed zijn? 

 
 
 



Gemeente en RvT hebben gezamenlijk besloten tot een onafhankelijk extern onderzoek, 
hebben gezamenlijk een onderzoeksopdracht geformuleerd en hebben samen 
afgesproken dat de gemeente formeel opdrachtgever zou zijn en de kosten van het 
onderzoek zou dragen. Naar aanleiding van de presentatie van de voorlopige 
bevindingen door het onderzoeksbureau heeft de voormalige RvT collectief besloten per 
direct ontslag te nemen. 

Beantwoording 

 
• Heeft de oude RvT echt wel gesteld dat JB ontslagen moet worden? 
 

Ja, hiervan zijn ondertekende notulen beschikbaar en een bevestiging per mail dat alle 
leden van de RVT akkoord zijn met in gang zetten van het ontslag van de heer J. 
Bruintjes. 

Beantwoording 

 
• De organisatie werd gewaarborgd met een stuurgroep en 2 projectteams. Het college 

had de taak dit model van projectorganisatie uit te voeren. Dat is echter in de benen 
gezakt. Hier heeft het college wel degelijk schuld aan. Sterker, als we voor andere 
projecten een model projectorganisatie vaststellen, kunnen we er dan wel van op aan dat 
het college dit uitvoert? 
 

De projectorganisatie is niet in de benen gezakt. Wel is het zo dat de regiegroep tijdelijk 
niet formeel bij elkaar is geweest nadat de heer Bruintjes eenzijdig te kennen gaf zich 
niet langer gebonden te voelen aan de gemaakte afspraken en hieruit een 
vertrouwensbreuk ontstond. Gedurende deze periode hebben echter de nodige 
gesprekken en correspondentie plaatsgevonden met de RVT. Ook is op enig moment de 
toenmalige portefeuillehouder (voorzitter regiegroep) vertrokken. De overige 
projectorganisatie (werkvergaderingen bouwpartners, bouwvergaderingen en 
projectgroepvergaderingen), waarvan ook de Stichting Nieuw Kranenburg deel uitmaakt, 
is tot op de dag van vandaag blijven functioneren. U mag ervan uitgaan dat ook wat 
betreft andere projecten het college de gekozen projectorganisatie uitvoert. 

Beantwoording 

 
• Het ontbreken van financiële onderbouwingen in jaarverslagen en toekomstige 

begrotingen geeft natuurlijk grote onzekerheid. Hierdoor is de controlerende functie van 
de Raad wankel geworden. Echter de Raad heeft niet anders gesteld dan dat er € 
500.000 op jaarbasis als subsidie aan de stichting verstrekt wordt. Wij willen dit nu 
gestaafd zien aan een geactualiseerde exploitatiebegroting.  
 

Wat is precies de vraag. Graag verzoeken wij u de vraag nader te specificeren zodat wij 
deze kunnen beantwoorden. 

Beantwoording 

 
• Wij hebben niet gezien of er een functieomschrijving ligt voor de directeur. Met name de 

financiële verantwoording zou daar in onderdeel moeten zijn. In het begin is er een 
functioneringsgesprek geweest. Maar hoe gaat het nu? Biedt het huidige rapport wel 



voldoende basisgegevens om te bewijzen dat er schorsing of zelfs ontslag van de 
directeur gewettigd is? 

De beantwoording van deze vraag is aan de rechter. 
Beantwoording 

 
(Einde beantwoording) 
 
Mocht u naar aanleiding van de beantwoording nog vragen hebben, dan zal de 
portefeuillehouder deze graag tijdens de eerst volgende raadscommissie beantwoorden. 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
  
 



 

 

 
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 14 augustus 2012 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen inzake  

      ontwikkelingen Nieuw Kranenburg 

Portefeuillehouder:Hetty Hafkamp  

Inlichtingen bij: Astrid van Mierlo 

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
 
Onderwerp 
Op 6 augustus jl. heeft het college schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van 
Gemeentebelangen.  
Het aantal vragen is met ruim 60 meer dan gebruikelijk. 
 
In de toelichting op de schriftelijke vragen en de begeleidende mail wordt door 
Gemeentebelangen daarnaast ook het volgende aangegeven:  
 
Begeleidende mail:  
” Omdat op 27 augustus een kort geding dient betreffende deze affaire is het is goed 
mogelijk, dat deze vragen ook worden meegenomen in het kort geding. 
In het belang van deze zaak zullen wij daar geen bezwaar tegen maken.” 
Toelichting op de schriftelijke vragen: 
 “Wij gaan er van uit dat wij op onze vragen een spoedig antwoord mogen ontvangen. Naar 
verwachting gaat er einde augustus een kort geding dienen betreffende de schorsing van de 
directeur, eventueel gevolgd door een ontslag. Voor die tijd willen wij de antwoorden op onze 
vragen.” 
 
Met het kort geding wordt verwezen naar het kort geding inzake de schorsing van de 
directeur van Nieuw Kranenburg, de heer J. Bruintjes. De behandeling van dit kort geding 
vindt plaats op 27 augustus a.s..  
 
Bij de beantwoording van de vragen en het verzoek tot beantwoording voor het plaatsvinden 
van het kort geding, is een aantal aspecten van belang. 
 

• Er is door Gemeentebelangen gekozen voor het indienen van schriftelijke vragen. De 
fractie van Gemeentebelangen heeft daarmee gekozen voor een instrument dat de 
mogelijkheid biedt informatieve vragen te stellen en deze mondeling of schriftelijk 
door de portefeuillehouder af te laten doen. Op het door Gemeentebelangen 
ingevulde format is aangegeven dat schriftelijke beantwoording wordt verwacht. 
Voor de schriftelijke beantwoording van schriftelijke vragen staat op grond van artikel 
38 van het Reglement van Orde van de Raad een termijn van maximaal vier weken.   



 

 

 
Artikel 38 Schriftelijke vragen (Rvo voor de raad) 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van 
een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of 
mondelinge beantwoording wordt verlangd. 
2. De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor 
dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het 
college worden gebracht. 
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats. In ieder geval binnen 
vier weken nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt 
plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze 
termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college de 
vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis. Daarbij wordt de termijn aangegeven 
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een 
antwoord. 
4. De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de leden 
van de raad meegedeeld. 
5. De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de stukken als bedoeld in artikel 7 
aan de leden van de raad toegezonden. 
6. De raad kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering 
en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling 
van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen of een 
debat aangaan over het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord.  
 

• In de toelichting op artikel 38 is in het Reglement van Orde van de Raad het volgende 
opgenomen:  
 
Toelichting artikel 38  
“Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het 
karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 
In de hier aangegeven procedure wordt de raad in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen 
over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven. Indien de raad dat 
wenst kan er ook een debat over de beantwoording van de vragen plaatsvinden”. 
 
Zoals in de toelichting op artikel 38 is te lezen, is het karakter van de vragen die met 
behulp van dit artikel gesteld kunnen worden van primair informatieve strekking.  Het 
recht om vragen te stellen is een individueel recht, de antwoorden zijn voor de hele 
raad.   
 
De beantwoording is niet bedoeld voor gebruik in een kort geding maar voor de leden 
van de raad. Het te houden kort geding is dan ook geen reden om de vragen voor de 
datum van het kort geding af te doen. Het college en de raad zijn in deze geen partij. 
Het kort geding is een zaak tussen de geschorste directeur en de interim Raad van 
Toezicht. 

 
Gezien de bovenstaande aspecten, het grote aantal schriftelijke vragen en omdat wij de 
vragen zorgvuldig willen beantwoorden wordt voor de beantwoording uit gegaan van de 
beschikbare periode. 
Dit betekent dat de vragen uiterlijk 5 september worden beantwoord. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
 
 

REGISTRATIE 
NUMMER 
 

08 - 2012 
  

Schriftelijke 
vragen gericht 
aan: 

 
de voorzitter van de raad  
 

Onderwerp 
 

 
Schriftelijke vragen inzake ontwikkelingen Nieuw Kranenburg, rapport 
WagenaarHoes inzake Nieuw Kranenburg en rapport Hoffmann, 
Bedrijfsrecherche  
 

Indiening 
vragen door:  

 
De fractie van Gemeentebelangen, Thijs Bijl, Frits David Zeiler en Hans Haring 
 

Wijze van 
beantwoording 
 

X    Schriftelijk 
 Mondeling 

 
Datum indiening 
vragen: 
 

 
08-08-12 

Schriftelijke 
beantwoording 
gericht aan: 

 
de Raad van de gemeente Bergen NH 

Beantwoording 
door: 
 

X    Het college 
 De burgemeester 

 
Toelichting:  
 

 
Algemeen 
 
De afgelopen maanden vanaf februari 2012 zijn er veel ontwikkelingen geweest 
rond het geplande Nieuw Kranenburg, centrum voor kunst, cultuur en 
natuur(educatie). Er zijn diverse publicaties geweest in de locale couranten, er zijn 
vertrouwelijke memo’s verspreid, de RvT is opgestapt en in andere setting 
herbenoemd, de directeur is geschorst en er is een andere tijdelijke directeur 
benoemd . Er zijn vele, vele reacties van betrokkenen en publiek geweest. Een en 
ander heeft geresulteerd in een besloten deel collegemededelingen tijdens de ARC 
van 16 februari. Daarbij was sprake van een (vertrouwelijk) feitenrelaas, door CDA-
collega Nico Groot aangeduid als ‘zwartboek’. Een schriftelijk stuk hierover is aan 
de raadsleden niet ter hand gesteld. Derhalve kan er hier niet gesproken worden 
over een ‘zwartboek’. Daarna zijn in aansluiting op de raadsvergaderingen van 21 
en 28 juni 2012, in een besloten deel mededelingen gedaan door de 
portefeuillehouder,  waarbij de mogelijkheid van het stellen van vragen, tot de 
portefeuillehouder het in verband met de tijd genoeg geweest vond.. Bij die twee 
vergaderingen gingen de gesprekken aan de hand van een vertrouwelijk memo (bij 
de laatste betrof het een memo d.d. 27 juni) voor de raadsleden dat na de 
vergadering weer moest worden ingeleverd dan wel moest worden vernietigd. De 
raadsleden mochten, behalve in fractieberaad,  niet over de memo’s praten en 



konden er dus geen gebruik van maken bij verdere vragenstelling.  Die 
vertrouwelijkheid is tot op heden niet van die stukken afgehaald, ondanks vragen 
en verzoeken hierover van onder andere de fracties van Gemeentebelangen en 
CDA.   
 
Vertrouwelijkheid is overigens geen term in de gemeentewet. Als ergens niet over 
gesproken mag worden, gaat het om geheimhouding. Dat was hier niet het geval. 
Onlangs heeft de rechter in een zaak in Ter Apel gereageerd, dat hij niets met 
‘vertrouwelijkheid’ te maken had.  
 
In de stukken lijkt het erop, dat het hier een samenwerking betreft die is geboren 
vanuit ideeën vanuit de vijf deelnemende partijen. Nog eens moet duidelijk worden 
gesteld, dat het de nadrukkelijke wens vanuit de gemeente was om de vijf partijen 
bij elkaar te brengen in Nieuw Kranenburg. Bij NHKC, KCB, SBK, Sterkenhuis en 
Museum Kranenburgh is veel weerstand geweest, die uiteindelijk is overwonnen.  
Dat heeft geleid tot de ondertekening van een convenant. Dit feit is in het rapport 
van WagenaarHoes niet duidelijk aan de orde gekomen. Het samenstel van deze 
partijen heeft een subsidie van in totaal vijf ton tegemoet kunnen zien. Dat is dus 
niet alleen maar een subsidie voor het museum! Ook moet nogmaals worden 
gesteld, dat de participanten, met name KCB, veel inbreng hebben van 
kunstenaars uit met name Schoorl en de Egmonden. Het gaat dus niet alleen maar 
over subsidiering van een Bergens initiatief! 
 
Tussenoverleg 
 
Nadat enkele raadsleden op 11 juli 2012 op initiatief van de voorzitter van de 
Stichting Museum  Kranenburgh, Olga  Kruisbrink en uitgever van Conserve, 
Schoorl, Kees de Bakker, een gesprek hadden met een aantal betrokkenen (in 
totaal 12 aanwezigen) is er op 12 juli een spoedoverleg geweest met 
portefeuillehouder Hetty Hafkamp, wethouder kunst en cultuur Aletta Hekker, 
nieuwe tijdelijke directeur Tjeerd Bosma en vertegenwoordigers van alle 
raadsfracties. Dat heeft geresulteerd in een extra algemene 
raadscommissievergadering op 19 juli 2012 zonder vertrouwelijkheid, waarbij een 
memo is gepresenteerd als vervolgmemo op de eerder gememoreerde memo’s, 
maar nu met vertrouwelijkheid tot 19 juli 2012, 16.30 uur. 
 
Extra vergadering 
 
Op dinsdag 17 juli, voorafgaand aan de extra vergadering, heeft het college, na 
intern beraad, het rapport WagenaarHoes onder vertrouwelijkheid aan de 
raadsleden ter beschikking gesteld. Ook de pers heeft hiervan kennis kunnen 
nemen. Het rapport is door de raadsleden ontvangen en bestudeerd. 
Tijdens de vergadering zouden ook de redenen tot en het resultaat van het 
onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche aan de Raad ter beschikking worden 
gesteld. Echter, dit rapport bleek vertraagd waardoor het niet ter beschikking was 
om daar vragen over te stellen.. Als reden voor dat onderzoek werd door de 
burgemeester Hafkamp gesteld, dat ‘dit normaal is bij de schorsing van een 
directeur’. (Artikel NHD/AC d.d. 26 juli 2012). Dit blijkt echter niet onderbouwd en 
waarschijnlijk onjuist te zijn. Tot op het moment van deze vraagstelling is dat 
rapport nog steeds niet ontvangen, waardoor de rechtmatigheid tot dat onderzoek 
niet voldoende kan worden beoordeeld. 
Tijdens de vergadering heeft de heer Thijs  Bijl namens de fractie van 
Gemeentebelangen het woord gevoerd. Op de door hem gestelde vragen en 
opmerkingen is door de portefeuillehouder nauwelijks antwoord gegeven. Wij zullen 
zijn tekst hierbij als bijlage voegen met het verzoek alsnog op de gestelde vragen 
en opmerkingen te antwoorden. 
Verder bleek tijdens de vergadering geen tijdsruimte te zijn om specifieke, 
inhoudelijke  vragen te stellen over het rapport WagenaarHoes. Noch over de 
schorsing van de directeur en de gevolgen daarvan. Dit werd mede veroorzaakt 
door het feit, dat veel mededelingen nog steeds het kopje ‘vertrouwelijk’ kennen. 



Daardoor is de Raad bepaaldelijk ‘monddood’ gemaakt. Overigens onder verwijzing 
naar het hier boven gestelde resultaat in Ter Apel, dat ons op dat moment nog niet 
bekend was. 
 
Schorsing 
 
Tijdens de ingelaste Algemene RaadsCommissie van 19 juli is door de meeste (in 
elk geval vier) partijen aangegeven te willen dat er een ‘pas op de plaats moet 
worden gemaakt’. Gemeentebelangen ging daarbij nog iets verder door te stellen 
dat de nu geschorste directeur terug zou moeten kunnen komen in de functie van 
artistiek directeur. Dit is ook door de fractie van de PvdA naar voren gebracht. 
Hierop is van het college geen duidelijk antwoord ontvangen. Daarop is door 
Gemeentebelangen een mailtje gestuurd aan de portefeuillehouder met verzoek op 
deze vraag antwoord te geven. Deze antwoordde dat het mailtje ter schriftelijke 
beantwoording werd doorgestuurd naar ambtenaar de heer Peter Trauschke. Tot 
op heden is er geen antwoord ontvangen.  
Tijdens de bijeenkomst stond ook het memo van 19 juli ter bespreking. Helaas is de 
vergadering daar niet aan toegekomen. Vragen daarover kwamen niet aan de orde. 
Dit memo is in aansluiting op het nog steeds vertrouwelijke memo d.d. 27 juni, bij 
de Raad aangebracht op 28 juni 2012. Ook over dit memo hebben wij vragen die 
wij hier zullen stellen. 
 
Gevolgen vertrouwelijkheid 
 
Bij het stellen van onderstaande vragen mogen wij geen gebruik maken van de 
stukken die ons onder vertrouwen zijn aangereikt. De burgemeester, tevens 
portefeuillehouder over dit onderwerp,  stelt, dat deze vertrouwelijkheid pas kan 
worden opgeheven tijdens de komende raadsvergadering, die pas op 4 oktober 
2012 plaats vindt. Wij vinden dat onjuist, omdat het college zelf de vertrouwelijkheid 
op de stukken heeft opgelegd, maar met toestemming van de Raad. Tijdens de 
commissie van 19 juli, waarbij alle fracties aanwezig waren, is verzocht om 
opheffing van de vertrouwelijkheid, hetgeen door de portefeuillehouder is 
geweigerd met bovenstaand argument als reden. Gemeentebelangen maakt 
bezwaar tegen deze cirkelredenering. Echter en daarbij, over de eerdere drie 
gemelde en vertrouwelijke memo’s heeft ons zoveel informatie via andere kanalen 
bereikt, dat het volstrekt irreëel is om deze vertrouwelijkheid te handhaven. Maar 
onze eed of belofte bindt ons als raadslid aan die vertrouwelijkheid. Wij zullen deze 
daarom ook niet schenden. Mocht er echter gebruik worden gemaakt van informatie 
die wij van derden hebben ontvangen, menen wij van die informatie gebruik te 
mogen maken bij het stellen van onze verdere vragen.  
 
Toch moeten wij verwijzen naar hetgeen wij bij het kopje Algemeen hebben 
vermeld over het begrip ‘vertrouwelijkheid’. Als er hier sprake zou zijn geweest van 
‘geheimhouding’, dan zouden wij in het kader van de gemeentewet, met 
inachtneming van bovenstaande, hieraan gevolg moeten geven. Maar 
‘vertrouwelijkheid’ is blijkbaar geen juridisch houdbare term! 
 
Gemeentelijke enquête 
 
De zaak Nieuw Kranenburg heeft inmiddels enorme omvang genomen. 
De gevolgen daarvan zijn navenant. Schorsing en eventueel ontslag van de 
directeur heeft veel, ook financiële gevolgen. Het functioneren van de 
portefeuillehouder, ook die haar voorafgingen, van de directeur en voormalige plus 
de huidige Raad van Toezicht, van betrokken ambtenaren en van de Raad in haar 
taak van controleur op het beleid van het college. Dit alles vraagt om antwoorden. 
De inbreng van sponsoren maar ook van de provincie zijn hierbij in het geding. 
Verschillende fracties in de Raad hebben in de afgelopen periode vanaf ongeveer 
2004, vragen gesteld en grenzen gesteld. In totaal is er eigenlijk al reden om over 
te gaan tot een gemeentelijke enquête, het zwaarste rechtsmiddel van de Raad. 
Verschillende raadsfracties, bij telling al in de meerderheid, hebben dit geluid laten 



horen. Echter een dergelijke enquête gaat ook weer veel geld kosten (YXIE in 
Alkmaar ongeveer € 150.000,00). Daarom beperkt Gemeentebelangen zich hierbij 
nu tot deze inleidende uiteenzetting. Gevolgd door onze vragen. En als er daarna 
nog behoefte blijkt aan een gemeentelijke enquête, zullen wij de beslissing 
daarover nemen die gerechtvaardigd is. 
 
Vragen 
 
Wij gaan er van uit dat wij op onze vragen een spoedig antwoord mogen 
ontvangen. Naar verwachting gaat er einde augustus een kort geding dienen 
betreffende de schorsing van de directeur, eventueel gevolgd door een ontslag. 
Voor die tijd willen wij de antwoorden op onze vragen. In het andere geval houden 
wij de mogelijkheid voor een gemeentelijke enquête, inclusief alle gevolgen, open. 
Hiernaast zullen wij, op uitnodiging van de portefeuillehouder, nog mondeling om 
inzage vragen in een aantal achterliggende stukken, waarvan in de rapportages de 
inhoud niet of onvoldoende is weergegeven. Het zal hierbij onder andere gaan om 
de ‘functieomschrijving’ van de directeur J. Bruintjes.  
 
  
 
 

 
De vragen. 
 
Onze vragen zullen in eerste instantie gaan over het vertrouwelijke memo van 19 juli 2012. 
Vervolgens enkele vragen betreffende het bedrijfsrecherche onderzoek. 
Daarna gaan wij meer de diepte in betreffende het rapport WagenaarHoes. 
Wij zullen de raadsnotitie van de heer Bijl, van afgelopen vergadering 19 juli aanhechten met het 
verzoek ook op de hierin verwoorde vragen een antwoord te geven. 
Tenslotte zullen wij nog enkele algemene vragen stellen. 
 
 
 
Vragen naar aanleiding van het memo d.d. 16 juli 2012 van college aan de Raad: 
 

1. In het MEMO overzicht laatste ontwikkelingen wordt gerefereerd aan uw memo van 27 juni 
2012. Daarin zou zijn ingegaan op de ontwikkelingen tot en met 25 juni 2012. Welke 
ontwikkelingen hebben zich voor deze datum voorgedaan en om welke ontwikkelingen gaat 
het hier? 

2. Op 27 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de ambtelijke contactpersoon van de 
gemeente bij de provincie Noord Holland. Wie is deze ambtelijke persoon? Aan wie bij de 
provincie is verslag uitgebracht? 

3. Op 4 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met de bedrijfsrechercheur van Hoffmann over de 
uitgevoerde acties en de nog door hem benodigde informatie. Waarom gaat het hier exact? 

4. Op 10 juli heeft een gesprek plaats gevonden door de interim RvT en haar advocaat met de 
geschorste directeur van Stichting NK en zijn advocaat over de schorsing en voorgenomen 
ontslag als directeur/bestuurder. Wie zaten in deze RvT en waarom en hoe was hier sprake 
van een voorgenomen ontslag? Wij kennen alleen het voorgenomen besluit tot schorsing. 

5. Wat was het resultaat van dit overleg? 
6. Op 11 juli 2012 was er overleg van raadsleden met betrokkenen. Waarom is dit niet 

opgenomen in dit feitenrelaas? 
7. Naar aanleiding van voornoemd overleg is er op 12 juli 2012 een gesprek geweest met 

portefeuillehouder, wethouder kunst en cultuur en (later aangekomen) nieuwe tijdelijke 
directeur met afgevaardigden van alle raadsfracties. Waarom is dit gesprek niet opgenomen in 
het feitenrelaas?  

8. Waarom is het advies binnen deze belangrijke gespreksgroep niet meegenomen in de verdere 
beslissingsrondes? 

9. De aangegeven mogelijke kostenposten zijn niet verantwoord. Dit is echter een zaak van de 
Raad. Voorzichtig opgeteld gaat het hier om een extra kostenpost van een half miljoen. Hoe 
wordt dit verantwoord? 



10. Wanneer wordt dit aan uw Raad voorgelegd ter bekrachtiging? 
 
Tenslotte wordt in het memo ingegaan op de nog niet beschikbare resultaten van 
bedrijfsrecherchebureau Hoffmann. Insteek is blijkens het memo, dat er verplichtingen zijn aangegaan 
door NK, die voor extra kosten zouden kunnen gaan zorgen. Navraag heeft aangegeven dat er door 
het bureau op volgende vragen zal worden ingegaan: 

- Hoe zit het met de rechtmatigheid van de uitgaven? 
- Welke zijn de lopende verplichtingen? 
- Geef uw volledige verantwoording van de opbrengsten. 

Naar aanleiding van deze feiten zijn de logische vragen: 
11. Is er aanleiding om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitgaven? 
12. Is er reden om te twijfelen aan de afdracht van de opbrengsten? 
13. Om welke verplichtingen gaat het hier en om welke onkosten? 

 
 
 
Vragen betreffende het bedrijfsrecherche onderzoek: 
 
      14. Dit onderzoek wordt door het college in de krant NHD/AC van 26 juli 2012 aangeduid als ‘deel  
           uitmakend van de procedure als een directeur wordt geschorst’. Waaraan ontleent een 
dergelijke procedure in dit geval zijn rechtmatigheid? 

15. In het artikel wordt veel gesuggereerd, hetgeen uitermate schadelijk is voor de betrokken 
             directeur. Vindt het college dit een verantwoorde actie? 
       
 
 
 
Vragen naar aanleiding van het rapport WagenaarHoes: 
 
       (pag. 3) 

16. Er was samenwerking met prof. dr. Henk van Os. Zat hij in de begeleidingscommissie? 
17. Wat was precies zijn taak, daar hij feitelijk toch geen lid was van de begeleidingscommissie? 
18. Waarom heeft hij zich teruggetrokken om (mogelijke spanningen tussen persoonlijke relaties 

en) zakelijke inzichten te vermijden? 
19. Welke waren deze zakelijke inzichten?  
20. Het vooronderzoek (pag. 4) heeft plaatsgevonden via het door de gemeente ter beschikking 

gestelde dossier. Wat was de inhoud van dit dossier? 
21. Tevens via een gesprek met twee leden van de RvT die tevens schriftelijke informatie ter 

beschikking stelden. Wie waren die leden van de RvT? 
22. Welke schriftelijke informatie is ter beschikking gesteld? 
23. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘de gemeente’? 
24. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘Nieuw Kranenburg’? 
25. De onderzoeksopdracht werd vastgesteld door zowel RvT als door B&W. wie is in dit geval 

RvT en wie is B&W? 
26. pag. 5: in de omschrijving van het onderzoek staat niet aangegeven dat het gaat om het 

functioneren van de directeur. Is dat juist? 
27. De begeleidingscommissie heeft als taak de verstrekte onderzoeksopdracht te begeleiden. Uit 

wie bestond deze begeleidingscommissie oorspronkelijk? 
28. Hoe lang hebben deze leden daadwerkelijk dan wel officieel gefunctioneerd tot het opstappen 

van de oude Raad van Toezicht? 
29. Wat is de juridische status van deze begeleidingscommissie? 
30. Is het juist, dat deze begeleidingscommissie de door haar zelf aangegeven opdracht begeleidt 

en waar nodig de uitslag corrigeert? 
31. Als wordt aangegeven dat de begeleidingscommissie paritair is samengesteld, blijkt uit het 

rapport dat namens de gemeente enkelen vanuit hun positie bij de gemeente  toetreden. 
Daarnaast iemand die pas een maand lid was van de inmiddels afgetreden RvT, mevrouw 
Tillie van der Poel,  plus iemand die beoogd voorzitter was van de afgetreden RvT, mevrouw 
Judith van Kranendonk. Daarnaast is lid iemand van het onderzoeksbureau zelf. Waarom is 
een aangetreden lid van de RvT, die nog maar een maand op die positie zat, in de 
begeleidingscommissie opgenomen? 



32. Waarom is de beoogd voorzitter direct opgestapt en dus geen lid van de 
begeleidingscommissie geweest? 

33. Waarom is de heer Van Os, bedoeld als adviseur, onmiddellijk opgestapt en geen lid 
geworden van de begeleidingscommissie? 

34. Is iemand van het onderzoeksbureau, zoals aangegeven in het stuk, zelf ook lid van de 
begeleidingscommissie?  

35. Bij de ‘aanpak van het onderzoek’  is aangegeven dat het ‘onderzoeksproces op initiatief van 
de begeleidingscommissie niet geheel volgens de route is verlopen zoals is aangeduid in het 
vooronderzoek’. Kan worden aangegeven wat dan nog de waarde is van dit vele 
tienduizenden euro’s kostende onderzoek? 

36. Wat was dan die oorspronkelijke route en wanneer, hoe en waarom is daarvan afgeweken? 
37. pag. 6.:  betreffende de rapportage van het rapport is bij punt 5 op pagina 6 aangegeven dat 

de conceptversie van het rapport is aangeboden aan het gemeentebestuur en de door de RvT 
aangewezen vertegenwoordigers. Betreft het hier alleen de portefeuillehouder, mevrouw Hetty 
Hafkamp, mogelijk de interim directeur Tjeerd Bosma alsmede de mogelijk door de afgetreden 
RvT gemandateerde mevrouw Tillie van der Poel? 

38. Wat wordt er verstaan onder ‘voltalligheid’ als het gaat om het opstappen van de oude Raad 
van Toezicht? (Wij verwijzen daarbij onder andere naar de brief van mevrouw Antoinette 
Visser, voormalig lid van de Raad van Toezicht.) 

39. Hebben zij het rapport besproken met de leden van de begeleidingscommissie die vrijwel uit 
dezelfde mensen bestaat? 

40. Hebben zij wijzigingen in het verslag, voor het definitief werd, aangebracht en zo ja, welke? 
41. Is de definitieve versie van het rapport op deze manier ‘in overleg’ tot stand gekomen, zoals 

op pag. 7 is aangegeven? 
42. Wat is de juridische status van een rapport dat op deze manier tot stand is gekomen? 
43. Aan het slot van het rapport wordt aangegeven dat de directeur hulp werd aangeboden die 

door hem werd afgeslagen. Wie heeft de gemeente voor dit werk aangeboden? 
44. Heeft de directeur deze hulp ook in tweede instantie afgeslagen? 
45. Is bekend waarom de directeur deze hulp heeft afgeslagen? 
46. Hoe zouden de kosten voor deze hulp in rekening worden gebracht?  
47. Op pagina 26 wordt een advies van het onderzoeksbureau geformuleerd ten einde alle 

betrokkenen opnieuw aan de tafel uit te nodigen. Hoe heeft het college hier gehoor aan 
gegeven met welk resultaat? 

48. hoe kan het college nog steeds vorm geven aan de organisatorische onderlegger: de Code 
Cultural Governance? 

49. Hoe kan het college gestalte geven aan het aangenomen raadsbesluit dat in houdt dat er een 
ruime afstand moet zijn tussen de organisatie van Nieuw Kranenburg aan de ene kant en de 
gemeente, i.c. college en Raad, aan de andere kant? 

50. Hoe heeft het college, i.c. de portefeuillehouder en voorzover het tot zijn taak behoort ook het 
hoofd afdeling ontwikkelingszaken van de gemeente Bergen, gelegenheid gegeven aan de nu 
geschorste directeur in het kader van het principe hoor-en-wederhoor en waar zijn wij daarvan 
blijkens de resultaten in het rapport dan wel in de verstrekte memo’s onmiskenbaar van op de 
hoogte gesteld? 

 
 
Verdere inhoud van het rapport en verdere vragen 
 
De verdere inhoud van het rapport roept nog talloze vragen op.  
Het is de vraag of het zin heeft, in het licht van bovenstaande, om verdere vragen hier te formuleren.  
Cruciaal zijn hierbij vragen als:  
waarom is er, zo dat nodig was, niet eerder ingegrepen?  
Niet door de RvT, niet door de gemeente? 
Waarom is er geen sprake geweest van beheersbaar management, waarbij de zaken begeleid 
hadden kunnen worden zoals dat ook zou hebben moeten gebeuren? 
Waarom geen ijkpunten, vertrouwen en borging richting gestelde doelen waardoor mogelijke 
incidenten en miscommunicatie voorkomen hadden kunnen worden? 
Is het niet zo, dat in dit kader de nu geschorste directeur de functie krijgt van zondebok, waar ook door 
het college belangrijke fouten zijn gemaakt en wellicht nog steeds worden gemaakt? 
 
Hierbij als bijlage de tekst van Thijs Bijl, tijdens afgelopen extra algemene raadscommissie. 



Zijn vragen moeten worden toegevoegd aan dit vragenoverzicht. 
 
 
 
 
Tot zover de vragen van Gemeentebelangen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor de fractie van Gemeentebelangen, 
 

Hans Haring 

 

 
 


	is 2012-08-29 Brief beantwoording vragen NK fractie GB
	Vragen naar aanleiding van het memo d.d. 16 juli 2012 van college aan de Raad:
	1. In het MEMO ‘overzicht laatste ontwikkelingen’ wordt gerefereerd aan uw memo van 27 juni 2012. Daarin zou zijn ingegaan op de ontwikkelingen tot en met 25 juni 2012. Welke ontwikkelingen hebben zich voor deze datum voorgedaan en om welke ontwikkeli...
	UBeantwoording
	De raad heeft alle memo’s met betrekking tot de voortgang van Nieuw Kranenburg  tot aan de door u genoemde periode ontvangen. De door u gevraagde ontwikkelingen zijn in deze memo’s opgenomen.
	2. Op 27 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de ambtelijke contactpersoon van de gemeente bij de provincie Noord Holland. Wie is deze ambtelijke persoon? Aan wie bij de provincie is verslag uitgebracht?
	UBeantwoording
	De ambtelijke contactpersoon bij de Provincie Noord-Holland is mevrouw S. Heijse. De voortgangsmemo’s met betrekking tot Nieuw Kranenburg die u als Raad periodiek ontvangt, stellen wij ook ter beschikking aan de Provincie.
	UBeantwoording
	De gemeente heeft Hoffmann Bedrijfsrecherche gevraagd onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de uitgaven van Stichting Nieuw Kranenburg, de verantwoording van de opbrengsten en na te gaan aan welke verplichtingen de Stichting zich heeft verbonden.
	UBeantwoording
	6. Op 11 juli 2012 was er overleg van raadsleden met betrokkenen. Waarom is dit niet opgenomen in dit feitenrelaas?
	UBeantwoording
	Het wordt als niet relevant voor het dossier gezien.
	7. Naar aanleiding van voornoemd overleg is er op 12 juli 2012 een gesprek geweest met portefeuillehouder, wethouder kunst en cultuur en (later aangekomen) nieuwe tijdelijke directeur met afgevaardigden van alle raadsfracties. Waarom is dit gesprek ni...
	UBeantwoording
	Het feitenrelaas beslaat de periode waarin de oude RVT zitting had, te weten tot 19 juni 2012. Dit overleg is van na deze datum.
	8. Waarom is het advies binnen deze belangrijke gespreksgroep niet meegenomen in de verdere beslissingsrondes?
	UBeantwoording
	Het is ons niet duidelijk aan welk advies en welke belangrijke gespreksgroep u refereert. Daarnaast is de huidige RvT van mening dat sprake is van voldoende gegronde redenen om de door haar genomen beslissingen te rechtvaardigen.
	9. De aangegeven mogelijke kostenposten zijn niet verantwoord. Dit is echter een zaak van de Raad. Voorzichtig opgeteld gaat het hier om een extra kostenpost van een half miljoen. Hoe wordt dit verantwoord?
	UBeantwoording
	De verantwoording van het college aan de raad vindt plaats op de normale en gebruikelijke wijze.
	10. Wanneer wordt dit aan uw Raad voorgelegd ter bekrachtiging?
	UBeantwoording
	Zie de beantwoording van vraag 9.
	Tenslotte wordt in het memo ingegaan op de nog niet beschikbare resultaten van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann. Insteek is blijkens het memo, dat er verplichtingen zijn aangegaan door NK, die voor extra kosten zouden kunnen gaan zorgen. Navraag heeft...
	- Hoe zit het met de rechtmatigheid van de uitgaven?
	- Welke zijn de lopende verplichtingen?
	- Geef uw volledige verantwoording van de opbrengsten.
	Naar aanleiding van deze feiten zijn de logische vragen:
	11. Is er aanleiding om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitgaven?
	12. Is er reden om te twijfelen aan de afdracht van de opbrengsten?
	13. Om welke verplichtingen gaat het hier en om welke onkosten?
	UBeantwoording vragen 11, 12 en 13
	Als college hebben wij geen inzicht in de financieel-administratieve situatie bij Stichting Nieuw Kranenburg anders dan de normale en gebruikelijke verantwoording die wordt vereist overeenkomstig de subsidieverordening. Omdat de huidige RVT tot de con...
	Vragen betreffende het bedrijfsrecherche onderzoek:
	14. Dit onderzoek wordt door het college in de krant NHD/AC van 26 juli 2012 aangeduid
	als ‘deel uitmakend van de procedure als een directeur wordt geschorst’.
	Waaraan ontleent een dergelijke procedure in dit geval zijn rechtmatigheid?
	UBeantwoording
	Zie beantwoording van vraag 11,12 en 13.
	UBeantwoording
	De huidige RVT is overgegaan tot het instellen van een bedrijfsrecherche onderzoek. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het college. Zie tevens beantwoording vraag 11,12 en 13.
	Vragen naar aanleiding van het rapport WagenaarHoes:
	(pag. 3)
	16. Er was samenwerking met prof. dr. Henk van Os. Zat hij in de begeleidings-commissie?
	UBeantwoording
	Ja, de heer Van Os was lid van de begeleidingscommissie
	17. Wat was precies zijn taak, daar hij feitelijk toch geen lid was van de begeleidingscommissie?
	UBeantwoording
	De begeleidingscommissie had als taak om gegeven de verstrekte opdracht de uitvoering van het onderzoek te begeleiden.
	18. Waarom heeft hij zich teruggetrokken om (mogelijke spanningen tussen persoonlijke relaties en) zakelijke inzichten te vermijden?
	19. Welke waren deze zakelijke inzichten?
	UBeantwoording
	De heer Van Os heeft zijn persoonlijke afwegingen gemaakt.
	20. Het vooronderzoek (pag. 4) heeft plaatsgevonden via het door de gemeente ter beschikking gestelde dossier. Wat was de inhoud van dit dossier?
	UBeantwoording
	Het bedoelde dossier bestond uit gevoerde correspondentie, gespreksverslagen, notulen etc.
	21. Tevens via een gesprek met twee leden van de RvT die schriftelijke informatie ter beschikking stelden. Wie waren die leden van de RvT?
	UBeantwoording
	Volgens onze informatie waren dit de heren N. Weel en P. Vijn.
	22. Welke schriftelijke informatie is ter beschikking gesteld?
	UBeantwoording
	Dit betreft, zoals vermeld in het rapport, informatie die beschikbaar is gesteld door de voormalige RvT. Wij kunnen deze vraag niet nader beantwoorden.
	23. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘de gemeente’?
	UBeantwoording
	De gemeente Bergen.
	24. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘Nieuw Kranenburg’?
	UBeantwoording
	Stichting Nieuw Kranenburg.
	25. De onderzoeksopdracht werd vastgesteld door zowel RvT als door B&W. wie is in dit geval RvT en wie is B&W?
	UBeantwoording
	De RVT van Stichting Nieuw Kranenburg en het college van B&W van de gemeente Bergen.
	UBeantwoording
	Het functioneren van de directeur was op zichzelf geen onderwerp van onderzoek door Bureau WagenaarHoes. Het functioneren van de directeur is wel onderdeel van het functioneren van de organisatie als geheel en hangt als zodanig samen met de op pagina ...
	UBeantwoording
	De samenstelling van de begeleidingscommissie is zoals vermeld op pagina 5 van het rapport: Hetty Hafkamp en Tjeerd Bosma namens de gemeente Bergen en namens de Raad van Toezicht van Nieuw Kranenburg Tillie van der Poel en Judith van Kranendonk
	28. Hoe lang hebben deze leden daadwerkelijk dan wel officieel gefunctioneerd tot het opstappen van de oude Raad van Toezicht?
	UBeantwoording
	De begeleidingscommissie heeft zijn rol gedurende het gehele onderzoek vervuld, tot het moment dat de voormalige RvT, naar aanleiding van de eerste bevindingen uit het onderzoek ontslag heeft genomen.
	29. Wat is de juridische status van deze begeleidingscommissie?
	UBeantwoording
	De begeleidingscommissie heeft geen specifieke juridische status.
	30. Is het juist, dat deze begeleidingscommissie de door haar zelf aangegeven opdracht begeleidt en waar nodig de uitslag corrigeert?
	UBeantwoording
	Nee.
	31. Als wordt aangegeven dat de begeleidingscommissie paritair is samengesteld, blijkt uit het rapport dat namens de gemeente enkelen vanuit hun positie bij de gemeente  toetreden. Daarnaast iemand die pas een maand lid was van de inmiddels afgetreden...
	UBeantwoording
	De voormalige RvT heeft haar vertegenwoordigers in de begeleidingscommissie zelf voorgedragen.
	32. Waarom is de beoogd voorzitter direct opgestapt en dus geen lid van de begeleidingscommissie geweest?
	UBeantwoording
	De beoogd voorzitter van de RvT is wel lid geweest van de begeleidingscommissie, maar heeft zich teruggetrokken als beoogd voorzitter nadat de gehele RvT haar ontslag indiende.
	33. Waarom is de heer Van Os, bedoeld als adviseur, onmiddellijk opgestapt en geen lid geworden van de begeleidingscommissie?
	UBeantwoording
	Zie de beantwoording van de vragen 16 tot en met 19
	34. Is iemand van het onderzoeksbureau, zoals aangegeven in het stuk, zelf ook lid van de begeleidingscommissie?
	UBeantwoording
	Zie het antwoord op vraag 27.
	35. Bij de ‘aanpak van het onderzoek’  is aangegeven dat het ‘onderzoeksproces op initiatief van de begeleidingscommissie niet geheel volgens de route is verlopen zoals is aangeduid in het vooronderzoek’. Kan worden aangegeven wat dan nog de waarde is...
	UBeantwoording
	De kosten van het onderzoek bedragen dertigduizend euro. Zoals bekend heeft de voormalige RvT gedurende het onderzoek besloten collectief en per direct ontslag te nemen. Daardoor is het onderzoek niet geheel verlopen (geëindigd) zoals vooraf  afgespro...
	De uitkomsten van het onderzoek spreken voor zich. Daarmee bewijst het zijn waarde. Het rapport heeft zelfs meer opgeleverd dan zicht op de stand van zaken, zoals vermeld in hoofdstuk 7.
	36. Wat was dan die oorspronkelijke route en wanneer, hoe en waarom is daarvan afgeweken?
	UBeantwoording
	Zie het rapport WagenaarHoes pagina 4 t/m 7 ‘opdracht en werkwijze’. Daar staan de onderzoeksopdracht en de aanpak van het onderzoek in beschreven.
	37. pag. 6.:  betreffende de rapportage van het rapport is bij punt 5 op pagina 6 aangegeven dat de conceptversie van het rapport is aangeboden aan het gemeentebestuur en de door de RvT aangewezen vertegenwoordigers. Betreft het hier alleen de portefe...
	UBeantwoording
	Het rapport is zoals u aangeeft, aangeboden aan de RVT van Nieuw Kranenburg en het gemeentebestuur.
	38. Wat wordt er verstaan onder ‘voltalligheid’ als het gaat om het opstappen van de oude Raad van Toezicht? (Wij verwijzen daarbij onder andere naar de brief van mevrouw Antoinette Visser, voormalig lid van de Raad van Toezicht.)
	UBeantwoording
	Het woord ‘voltalligheid’ waaraan u refereert kunnen wij niet terugvinden in het rapport. Derhalve is de context ons niet geheel duidelijk. Wij veronderstellen dat hiermee bedoelt is de volledige RvT, zoals vermeld onder punt 3b op pagina 6. Dit punt ...
	39. Hebben zij het rapport besproken met de leden van de begeleidingscommissie die vrijwel uit dezelfde mensen bestaat?
	UBeantwoording
	Het is ons niet duidelijk wie u met “ zij” bedoelt.
	40. Hebben zij wijzigingen in het verslag, voor het definitief werd, aangebracht en zo ja, welke?
	UBeantwoording
	Het is ons niet duidelijk wie u met “zij” bedoelt.
	41. Is de definitieve versie van het rapport op deze manier ‘in overleg’ tot stand gekomen, zoals op pag. 7 is aangegeven?
	UBeantwoording
	Ja.
	42. Wat is de juridische status van een rapport dat op deze manier tot stand is gekomen?
	UBeantwoording
	Het rapport heeft geen juridische status. Het rapport bevat de bevindingen, analyses, conclusies en aanbevelingen van een externe en onafhankelijke deskundige.
	UBeantwoording
	Wij veronderstellen dat u doelt op het einde van de eerste alinea op pagina 26. Hier staat dat de door de gemeente aangeboden hulp werd afgeslagen. De aangeboden hulp bestond uit ambtelijke ondersteuning met een faciliterend karakter voor alle nog op ...
	47. Op pagina 26 wordt een advies van het onderzoeksbureau geformuleerd ten einde alle betrokkenen opnieuw aan de tafel uit te nodigen. Hoe heeft het college hier gehoor aan gegeven met welk resultaat?
	UBeantwoording
	Er heeft voorafgaand aan het onderzoek veelvuldig overleg en correspondentie plaatsgevonden. Zoals bekend heeft de RvT per 19 juni 2012 ontslag genomen en is een nieuwe situatie ontstaan. Het rapport bericht over de periode tot 19 juni 2012.
	48. Hoe kan het college nog steeds vorm geven aan de organisatorische onderlegger: de Code Cultural Governance?
	UBeantwoording
	De Code Cultural Governance was en blijft voor de gemeente het uitgangspunt bij de op te stellen overeenkomsten, statuten etc. ten aanzien van Stichting Nieuw Kranenburg.
	49. Hoe kan het college gestalte geven aan het aangenomen raadsbesluit dat in houdt dat er een ruime afstand moet zijn tussen de organisatie van Nieuw Kranenburg aan de ene kant en de gemeente, i.c. college en Raad, aan de andere kant?
	UBeantwoording
	Het gehanteerde bestuursmodel en de statuten van de Stichting Nieuw Kranenburg zijn op deze wijze vormgegeven. In ons Plan van Aanpak dat u in oktober zal worden aangeboden gaan wij hier verder op in.
	UBeantwoording
	De RvT is de werkgever van de directeur. Zoals u zelf al aangeeft in vraag 4 heeft op 10 juli 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden door de werkgever met de directeur in het kader van zijn schorsing en het voorgenomen ontslag. Zoals in het rapport...
	Verdere inhoud van het rapport en verdere vragen
	 De verdere inhoud van het rapport roept nog talloze vragen op.
	Het is de vraag of het zin heeft, in het licht van bovenstaande, om verdere vragen hier te formuleren.
	Cruciaal zijn hierbij vragen als:
	 De organisatie werd gewaarborgd met een stuurgroep en 2 projectteams. Het college had de taak dit model van projectorganisatie uit te voeren. Dat is echter in de benen gezakt. Hier heeft het college wel degelijk schuld aan. Sterker, als we voor ande...
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	De vragen.
	Onze vragen zullen in eerste instantie gaan over het vertrouwelijke memo van 19 juli 2012.
	Vervolgens enkele vragen betreffende het bedrijfsrecherche onderzoek.
	Daarna gaan wij meer de diepte in betreffende het rapport WagenaarHoes.
	Wij zullen de raadsnotitie van de heer Bijl, van afgelopen vergadering 19 juli aanhechten met het verzoek ook op de hierin verwoorde vragen een antwoord te geven.
	Tenslotte zullen wij nog enkele algemene vragen stellen.
	Vragen naar aanleiding van het memo d.d. 16 juli 2012 van college aan de Raad:
	1. In het MEMO overzicht laatste ontwikkelingen wordt gerefereerd aan uw memo van 27 juni 2012. Daarin zou zijn ingegaan op de ontwikkelingen tot en met 25 juni 2012. Welke ontwikkelingen hebben zich voor deze datum voorgedaan en om welke ontwikkeling...
	2. Op 27 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de ambtelijke contactpersoon van de gemeente bij de provincie Noord Holland. Wie is deze ambtelijke persoon? Aan wie bij de provincie is verslag uitgebracht?
	3. Op 4 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met de bedrijfsrechercheur van Hoffmann over de uitgevoerde acties en de nog door hem benodigde informatie. Waarom gaat het hier exact?
	4. Op 10 juli heeft een gesprek plaats gevonden door de interim RvT en haar advocaat met de geschorste directeur van Stichting NK en zijn advocaat over de schorsing en voorgenomen ontslag als directeur/bestuurder. Wie zaten in deze RvT en waarom en ho...
	5. Wat was het resultaat van dit overleg?
	6. Op 11 juli 2012 was er overleg van raadsleden met betrokkenen. Waarom is dit niet opgenomen in dit feitenrelaas?
	7. Naar aanleiding van voornoemd overleg is er op 12 juli 2012 een gesprek geweest met portefeuillehouder, wethouder kunst en cultuur en (later aangekomen) nieuwe tijdelijke directeur met afgevaardigden van alle raadsfracties. Waarom is dit gesprek ni...
	8. Waarom is het advies binnen deze belangrijke gespreksgroep niet meegenomen in de verdere beslissingsrondes?
	9. De aangegeven mogelijke kostenposten zijn niet verantwoord. Dit is echter een zaak van de Raad. Voorzichtig opgeteld gaat het hier om een extra kostenpost van een half miljoen. Hoe wordt dit verantwoord?
	10. Wanneer wordt dit aan uw Raad voorgelegd ter bekrachtiging?
	Tenslotte wordt in het memo ingegaan op de nog niet beschikbare resultaten van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann. Insteek is blijkens het memo, dat er verplichtingen zijn aangegaan door NK, die voor extra kosten zouden kunnen gaan zorgen. Navraag heeft...
	- Hoe zit het met de rechtmatigheid van de uitgaven?
	- Welke zijn de lopende verplichtingen?
	- Geef uw volledige verantwoording van de opbrengsten.
	Naar aanleiding van deze feiten zijn de logische vragen:
	11. Is er aanleiding om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitgaven?
	12. Is er reden om te twijfelen aan de afdracht van de opbrengsten?
	13. Om welke verplichtingen gaat het hier en om welke onkosten?
	Vragen betreffende het bedrijfsrecherche onderzoek:
	14. Dit onderzoek wordt door het college in de krant NHD/AC van 26 juli 2012 aangeduid als ‘deel
	uitmakend van de procedure als een directeur wordt geschorst’. Waaraan ontleent een dergelijke procedure in dit geval zijn rechtmatigheid?
	15. In het artikel wordt veel gesuggereerd, hetgeen uitermate schadelijk is voor de betrokken
	directeur. Vindt het college dit een verantwoorde actie?
	Vragen naar aanleiding van het rapport WagenaarHoes:
	(pag. 3)
	16. Er was samenwerking met prof. dr. Henk van Os. Zat hij in de begeleidingscommissie?
	17. Wat was precies zijn taak, daar hij feitelijk toch geen lid was van de begeleidingscommissie?
	18. Waarom heeft hij zich teruggetrokken om (mogelijke spanningen tussen persoonlijke relaties en) zakelijke inzichten te vermijden?
	19. Welke waren deze zakelijke inzichten?
	20. Het vooronderzoek (pag. 4) heeft plaatsgevonden via het door de gemeente ter beschikking gestelde dossier. Wat was de inhoud van dit dossier?
	21. Tevens via een gesprek met twee leden van de RvT die tevens schriftelijke informatie ter beschikking stelden. Wie waren die leden van de RvT?
	22. Welke schriftelijke informatie is ter beschikking gesteld?
	23. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘de gemeente’?
	24. Wie wordt er in het rapport bedoeld met ‘Nieuw Kranenburg’?
	25. De onderzoeksopdracht werd vastgesteld door zowel RvT als door B&W. wie is in dit geval RvT en wie is B&W?
	26. pag. 5: in de omschrijving van het onderzoek staat niet aangegeven dat het gaat om het functioneren van de directeur. Is dat juist?
	27. De begeleidingscommissie heeft als taak de verstrekte onderzoeksopdracht te begeleiden. Uit wie bestond deze begeleidingscommissie oorspronkelijk?
	28. Hoe lang hebben deze leden daadwerkelijk dan wel officieel gefunctioneerd tot het opstappen van de oude Raad van Toezicht?
	29. Wat is de juridische status van deze begeleidingscommissie?
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