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Behandeld door: drs. R.J.A. Clayden
Telefoon: 0165-579358
E-mail: info@rekenkamerwestbrabant.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,
Per e-mailbericht van bovenvermelde datum ontvingen wij uw verzoek om de beslissing van de
rekenkamercommissie tot stopzetting van het aanvullende onderzoek Bergse Haven te heroverwegen en de
uitvoering van dit onderzoek te hervatten. Tevens zijn wij uitgenodigd voor een overleg op 5 oktober jl. met uw
voorzitter en griffier ter bespreking van bovenstaand verzoek.
Tijdens dit overleg, waarbij de rekenkamercommissie werd vertegenwoordigd door mevrouw De Jong-Stabel en
ondergetekende, is de thans ontstane situatie nader besproken. Voorts was de heer Van den Brand, belast met
het rekenkameronderzoek, bij dit overleg aanwezig.
Tijdens genoemd overleg, hebben wij aangegeven dat de rekenkamercommissie onder voorwaarden bereid is het
aanvullende onderzoek Bergse Haven te hervatten. De afspraak is gemaakt dat de rekenkamercommissie haar
tijdens dit overleg gegeven reactie schriftelijk aan u zou mededelen. Met deze brief wordt aan deze afspraak
voldaan.
De thans ontstane situatie
In de voortgangsbrief van 2 September 2009 hebben wij het belang aangegeven van het feit dat het
rekenkameronderzoek eerst voltooid dient te zijn voordat de raadsenquete wordt gestart. Dit belang hebben wij
tijdens het overleg met vertegenwoordigers van zes in de raad vertegenwoordigde fracties op 21 September jl.
nog eens benadrukt.
Cruciaal voor een uit te voeren rekenkameronderzoek is dat het onderzoek kan plaatsvinden in onafhankelijkheid
en op basis van objectief onderzoek. De aard en inhoud van door het raadslid Van der Kallen bij brief van
21 September 2009 aan burgemeester en wethouders voorgelegde vragen leiden, zoals eerder aangegeven, tot
een voor ons onaanvaardbare aantasting van deze onafhankelijkheid en objectiviteit. Dit was voor ons reden het
in uitvoering zijnde onderzoek met onmiddellijke ingang stop te zetten.
Tijdens het overleg van 5 oktober is door uw voorzitter kenbaar gemaakt dat ook uw raad van oordeel is dat
objectiviteit en onafhankelijkheid als kernwaarden voor het rekenkameronderzoek dienen te worden aangemerkt.

VERTROUWELIJK!

Bereidheid tot hervatting van het onderzoek
Tijdens laatstgenoemd overleg hebben wij aangegeven dat van onze zijde alleen dan medewerking kan worden
verleend aan uw verzoek tot hervatting van het rekenkameronderzoek Bergse Haven, indien de verdere uitvoering
van het onderzoek in een onafhankelijke, objectieve en zorgvuldige setting kan plaatsvinden.
In dat kader hebben wij aangegeven dat de door raadslid Van der Kallen gestelde vragen aan burgemeester en
wethouders voor het rekenkameronderzoek niet kunnen worden genegeerd. Er is sprake van een onomkeerbare
situatie in die zin, dat de gestelde vragen niet kunnen worden 'weggedacht'. De vragen zijn nu eenmaal gesteld
en betreffen daarmee feiten en gegevens die in het onderzoek dienen te worden betrokken.
Hervatting van het aanvullende onderzoek is voor ons dan ook alleen maar mogelijk, indien de inhoud van de
door raadslid Van der Kallen gestelde vragen en de daarop door burgemeester en wethouders te verstrekken
inhoudelijke reactie als feitenmateriaal beschikbaar komt voor het rekenkameronderzoek. De door burgemeester
en wethouders te verstrekken inhoudelijke reactie wordt op dat moment door ons gevoegd bij de overige
beschikbare documenten en gegevens, op basis waarvan door de rekenkamercommissie gerapporteerd zal
worden over de eerder door uw raad aan ons gestelde 50 onderzoeksvragen.
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen is het voorwaarde dat de door burgemeester en
wethouders te verstrekken antwoorden op de door raadslid Van der Kallen gestelde vragen in eerste instantie
uitsluitend beschikbaar komen voor de rekenkamercommissie. Zodra het onderzoeksrapport door de
rekenkamercommissie aan uw raad wordt aangeboden, zullen, zoals door de heer Van der Kallen ook in zijn brief
van 21 September is aangegeven, deze antwoorden ook ter beschikking komen van uw raad en met de resultaten
van het onderzoek onderwerp worden van een discussie in uw raad.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat de omvang van het onderzoek beperkt blijft tot de eerder aan ons door
u voorgelegde 50 onderzoeksvragen.
De hiervoor toegelichte voorwaarde brengt met zich mee dat het van wezenlijk belang blijft de raadsenquete eerst
aan te vangen nadat het rekenkameronderzoek is beeindigd. Dit houdt voorts in dat er, gedurende de uitvoeringsfase van het rekenkameronderzoek, geen sprake kan zijn van bekendmaking van verdere feiten, gegevens of
resultaten van het door het raadslid Van der Kallen uitgevoerde vooronderzoek.
Gevolgen voor de onderszoeksplanning
Het behoeft geen betoog dat, in geval van hervatting van het rekenkameronderzoek, de in onze brief van
2 September beschreven en op 21 September besproken uitvoeringsplanning niet meer kan worden gerealiseerd.
Dit is direct het gevolg van de ontstane situatie.
Wij realiseren ons het belang dat u op zo kort mogelijke termijn wenst te beschikken over de rekenkameronderzoeksresultaten. Wij willen hieraan graag gevolg geven onder de voorwaarde.zoals eerder gesteld, dat dit
niet ten koste gaat van de onafhankelijkheid, objectiviteit en zorgvuldigheid van het onderzoek.
Uit het vorenstaande volgt dat de hervatting van het onderzoek pas zal kunnen plaatsvinden zo spoedig mogelijk
nadat wij kunnen beschikken over de inhoudelijke reactie van burgemeester en wethouders op de door raadslid
Van der Kallen gestelde vragen.
Wij verwachten vervolgens 4 werkweken nodig te hebben voor het verder opmaken van de conceptnota van
bevindingen. Dit betekent, ten opzichte van de in de brief van 2 September jl. opgenomen planning, een
verlenging van een week. Oorzaak hiervan is dat op dit moment nog niet zeker is wanneer de onderzoekswerkzaamheden precies kunnen worden hervat, nu dit afhankelijk is van uw reactie naar aanleiding van ons
voorstel en het moment waarop de inhoudelijke reactie van burgemeester en wethouders wordt ontvangen.
De ambtelijke en bestuurlijke hoor- en wederhoorprocedure zal, overeenkomstig de in onze brief van 2 September
opgenomen planning, 8 werkweken in beslag nemen, zodat de aanbieding van het eindrapport aan uw raad kan
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plaatsvinden 12 werkweken na ontvangst van de reactie van burgemeester en wethouders op de door raadslid
Van der Kallen gestelde vragen.
Het realiseren van deze planning is afhankelijk van de vraag of de door burgemeester en wethouders te geven
inhoudelijke reactie tot het belang leidt om voor het onderzoek tot op dat moment nog niet bekende gegevens/
documenten in te zien. Indien dit het geval kan er aanleiding zijn tot het moeten uitvoeren van aanvullend
documentenonderzoek.
De kosten van het onderzoek
Op 1 juli 2009 is door ons ten behoeve van de Commissie voortgang Bergse Haven een presentatie gegeven van
de voorgestelde opzet en uitvoering. Daarbij is wat betreft de te verwachten onderzoekskosten, op basis van de
op dat moment beschikbare informatie, aangegeven dat de kosten werden ingeschat op maximaal € 20.000,—
exclusief btw, met dien verstande dat declaratie zou plaatsvinden op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Op basis van de huidige stand van het onderzoek (situatie per 1 oktober 2009) bedragen de gemaakte
onderzoekskosten circa € 20.000,— exclusief btw. Wij verwachten dat de totale onderzoekskosten uitkomen op
circa € 36.000,— exclusief btw, ervan uitgaande dat er, op basis van de door burgemeester en wethouders te
geven antwoorden, geen aanvullend documentenonderzoek nodig zal zijn. Is dit aanvullend onderzoek echter
nodig, dan zullen wij uw raad informeren over de daarmee verband houdende gevolgen voor zowel de planning
als de kosten.
Gevolgen voor het breedteonderzoek grondbeleid
In ons voorstel gaan we ervan uit dat, zoals ook tijdens het overleg van 21 September jl. besproken en door de
aanwezige fractievoorzitters akkoord bevonden, het reeds in gang gezette breedteonderzoek grondbeleid (met
inbegrip van de verdieping De Markiezaten) tijdelijk wordt stopgezet, en eerst alle aandacht wordt gegeven aan de
verdere voortzetting van het aanvullende onderzoek Bergse Haven. Zodra het onderzoek Bergse Haven is
afgerond, zal het breedteonderzoek verder worden voortgezet.
Slotopmerkingen
Zoals aangegeven is de rekenkamercommissie bereid het aanvullende onderzoek te hervatten onder de
voorwaarde dat de door burgemeester en wethouders te verstrekken inhoudelijke reactie op de door raadslid Van
der Kallen gestelde vragen eerst en uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor het rekenkameronderzoek.
Belangrijke voorwaarde blijft voorts dat de start van de openbare (voorbereiding van de) raadsenquete niet eerder
zal plaatsvinden dan nadat het rekenkameronderzoek is beeindigd.
Wij vernemen graag van uw raad of met de voorwaarden waaronder tot hervatting van het onderzoek wordt
overgegaan, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de planning en het onderzoeksbudget,
wordt ingestemd.
Uit de gestelde voorwaarden volgt dat ook de instemming van burgemeester en wethouders is vereist ten aanzien
van de te volgen aanpak. Om die reden hebben wij een afschrift van deze brief aan burgemeester en wethouders
toegezonden met het verzoek of met de gestelde aanpak kan worden ingestemd. Een afschrift van de brief aan
burgemeester en wethouders is bijgevoegd.
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Ik verneem graag uw reactie.

Hoogachtend,

Drs. R.J.A. Clayden

Bijlage: kopie brief aan burgemeester en wethouders
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Behandeld door: drs. R.J.A. Clayden
Telefoon: 0165-579358
E-mail: info@rekenkamerwestbrabant.nl

Geacht college,
Per e-mailbericht van 1 oktober 2009 ontvingen wij het verzoek van de gemeenteraad om de beslissing van de
rekenkamercommissie tot stopzetting van het aanvullende onderzoek Bergse Haven te heroverwegen en de
uitvoering van dit onderzoek te hervatten. Over dit verzoek voerden wij op 5 oktober jl. overleg met de voorzitter en
griffier van de gemeenteraad.
Tijdens dit overleg hebben wij aangegeven onder voorwaarden bereid te zijn het rekenkameronderzoek Bergse
Haven te hervatten. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de inhoudelijke reactie van burgemeester en
wethouders op de door raadslid Van der Kallen gestelde vragen beschikbaar komt voor de rekenkamercommissie.
Voor een nadere toelichting op deze voorwaarde verwijs ik naar de brief aan de gemeenteraad van heden, waarvan
een afschrift is bijgevoegd.
Uit de gestelde voorwaarde volgt dat ook de instemming van uw college is vereist ten aanzien van de te volgen
aanpak.
Ik verneem graag uw reactie.
Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de gemeenteraad.
Hoooachtend,

Drs. R.J.A. Clayden
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