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Geachte fractie van Behoorlijk Bestuur Bergen,
Op 23 juli 2018 heeft u, in vervolg op eerder gestelde vragen van 5 april 2018 welke
beantwoord zijn op 17 april 2018, twee vragen gesteld aan het college van Bergen met als
onderwerp ‘VERVOLG VRAGEN BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN INZAKE 1e FASE
RAPPORTAGE BEDRIJFSRECHERCHE BUREAU HOFFMAN’
Bij deze de beantwoording:
Vraag 1 van uw fractie
Stel dat bedrijfsrecherche bureau Hoffmann op enig moment zijn onderzoek rapportage 1e
fase gaat afleveren aan het bestuur en-of directie van de ambtelijke Werkorganisatie De
BUCH.
En stel daarvan uiteraard uitgaande, vindt u dan ook, net als Behoorlijk Bestuur Bergen,
dat het dan het bestuur- van de Werkorganisatie De BUCH zou sieren zijn bevindingen
die in die rapportage van recherchebureau Hoffmann staan vermeld zo spoedig als mogelijk
is desnoods in enige vorm, openbaar en-of vertrouwelijk en-of onder geheimhouding
schriftelijk aan u mee te delen. Waarna de Gemeenteraad van Bergen daar ook in enige
vorm zo spoedig als mogelijk is kennis van kan gaan nemen?
Antwoord 1
We delen de stelling dat ons college en de raad geïnformeerd moeten worden over de
bevindingen van het onderzoek. We kunnen nog geen uitspraken doen over de vorm en
wijze waarop deze bevindingen zullen worden gedeeld omdat het definitieve rapport nog niet
is aangeboden.
Vraag 2 van uw fractie
En stel dat dit gevraagde niet spontaan door het bestuur- en of directie aan uw College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen wordt aangeboden gaat u dan die
rapportage of bevindingen aan de ambtelijke Werkorganisatie van De BUCH opvragen of
opleggen deze te gaan verstrekken? Zodat u in staat wordt gesteld de Gemeenteraad van

Bergen in enige vorm daarvan kennis te laten nemen. En waardoor de gemeenteraad van
Bergen op basis van dat rapport of aangereikte bevindingen in staat gesteld wordt te
beoordelen of er aanleiding bestaat hoe eventueel vooralsnog verder te gaan of vooralsnog
niet verder te gaan of gewoon verder te gaan of niet verder te gaan, om te komen tot een
eventueel vervolg onderzoek?
Antwoord 2
In de hypothetische situatie dat het definitieve rapport niet uit eigen beweging door het
bestuur van de Werkorganisatie BUCH met het college zal worden gedeeld, zal ons college
dit rapport opvragen. Vooralsnog is er geen enkele aanleiding om aan te nemen dat deze
hypothetische situatie zich voor zal doen.
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,
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VERVOLG VRAGEN BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN
INZAKE 1e FASE RAPPORTAGE BEDRIJFSRECHERCHE
BUREAU HOFFMANN
Geacht College,
In vervolg op enige maanden geleden gestelde vragen door
Behoorlijk Bestuur Bergen en uw daarop gegeven antwoorden
wil ik de volgende vragen aan u voorleggen. Om daarover,
indien mogelijk op korte termijn, antwoorden van u te mogen
ontvangen.

Vragen

Stel dat bedrijfsrecherche bureau Hoffmann op enig moment zijn
onderzoek rapportage 1e fase gaat afleveren aan het bestuur enof directie van de ambtelijke Werkorganisatie De BUCH.
1. En stel daarvan uiteraard uitgaande, vindt u dan ook, net
als Behoorlijk Bestuur Bergen, dat het dan het bestuurvan de Werkorganisatie De BUCH zou sieren zijn
bevindingen die in die rapportage van recherchebureau
Hoffmann staan vermeld zo spoedig als mogelijk is
desnoods in enige vorm, openbaar en-of vertrouwelijk
en-of onder geheimhouding schriftelijk aan u mee te
delen. Waarna de Gemeenteraad van Bergen daar ook in
enige vorm zo spoedig als mogelijk is kennis van kan gaan
nemen?
2. En stel dat dit gevraagde niet spontaan door het bestuuren of directie aan uw College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Bergen wordt aangeboden
gaat u dan die rapportage of bevindingen aan de
ambtelijke Werkorganisatie van De BUCH opvragen of
opleggen deze te gaan verstrekken? Zodat u in staat
wordt gesteld de Gemeenteraad van Bergen in enige vorm
daarvan kennis te laten nemen. En waardoor de
gemeenteraad van Bergen op basis van dat rapport of
aangereikte bevindingen in staat gesteld wordt te
beoordelen of er aanleiding bestaat hoe eventueel
vooralsnog verder te gaan of vooralsnog niet verder te
gaan of gewoon verder te gaan of niet verder te gaan, om
te komen tot een eventueel vervolg onderzoek?
Behoorlijk Bestuur Bergen is in ieder geval van mening dat,
indien mogelijk op korte termijn, de Gemeenteraad en inwoners
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van Bergen die zij geacht wordt politiek te representeren, recht
hebben op duidelijkheid.
Waarbij deze duidelijkheid zo spoedig als mogelijk is in enige
vorm aan de gemeenteraad moet worden gegeven. Niets meer en
niets minder. Omdat deze materie leeft in onze dorpen en hoe
langer informatie uitblijft dat ernstige schade zal veroorzaken
aan het imago van onze plaatselijke politiek, te weten uw college
en de gemeenteraad.
Behoorlijk Bestuur Bergen heeft als nieuwe plaatselijke politieke
partij de intentie om de relatie inwoners/politiek te verbeteren en
is ook in deze voor waar mogelijk openheid en transparant
handelen.
Naam en ondertekening

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen N.H.
Koos Bruin

2

