INTERPELLATIE

REGISTRATIENUMMER

2015/01

(in te vullen door bureau griffier)

Verzoek
Datum

Aan de voorzitter van de Raad, d.d. 29 september 2015
De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen
d.d. 1 oktober 2015

Onderwerp
Situatie Kranenburgh

Vragen
De volgende vragen maken deel uit van de interpellatie:
-

-

-

-

-

-

-

Wist het College van de gespannen verhouding
tussen Raad van Toezicht van Kranenburgh en de
directeur-bestuurder de heer K. Wieringa?
Hoe lang speelt dit al? (In acht nemend het feit dat
de afspraak van de directeur met de Raad dit jaar al
twee maal is gecancelled.)
Kunt u ons alle relevante financiële bescheiden over
2014 ter hand stellen?
Hoeveel bedragen de tekorten vanuit 2014 en de
lopende exploitatie (boekjaar 2015)?
Hoe kan het dat bij de behandeling van de
meerjarenbegroting en de kunst- en cultuurnota (die
overigens nog bijgesteld zou worden en daarna naar
de Raad zou worden gestuurd) hetgeen al vier
maanden geleden is, ons niets is medegedeeld over
de situatie?
Heeft het College geïntervenieerd in de
arbeidsverhouding Raad van Toezicht versus
directeur-bestuurder?
Is het College zich bewust van de Governance Code
Cultuur als structuur van Raad van Toezicht versus
directeur-bestuurder?
Hoe is de benoeming van de nieuwe Raad van
Toezicht tot stand gekomen? Is er een
aanstellingscommissie benoemd en zijn er
competentieprofielen gemaakt/gebruikt om hiermee
resp. de zuiverheid/objectiviteit van de benoeming en
kundigheid te borgen?
Wie heeft hierover en wanneer een besluit genomen
en wat zeggen de statuten hierover?
Waarom is de Raad, als uiteindelijk laatst
verantwoordelijke voor de jaarlijkse toekenning van
de subsidie ad € 500.000,00, tot op heden hier niet

van op de hoogte gesteld?
Toelichting
Naar aanleiding van de berichtgeving in het NHD/AC van 25
en 26 september 2015 zijn wij verontwaardigd en onthutst
over de wijze waarop er is geopereerd in het krachtenveld
tussen Raad van Toezicht enerzijds en de directeurbestuurder de heer K. Wieringa anderzijds. Het lijkt erop dat
de rol van de RvT is uitgehold waarop zij heeft gemeend om
moverende redenen per direct haar ontslag bij het College in
te dienen. Voorts heeft het College een pro-actieve
informatieplicht aan de Raad om direct en volledig openheid
van zaken te geven over de (lopende financiële)
bedrijfsvoering.
Naam en ondertekening
Drs. C. Roem MBA, fractievoorzitter VVD Bergen nh
K. van Leijen, fractievoorzitter Gemeentebelangen BES

