
Gemeente
NOORDWIJK

Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk

Noordwijk, 10 december 2018

Geachte leden van de Raad,

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en een aantal partijen is bezig een nieuw

college te formeren. Op 2 januari 2019 worden de gekozen raadsleden beëdigd en de

wethouders benoemd. De nieuwe gemeente Noordwijk heeft dan een nieuw bestuur.

Voor de verkiezingen zijn er met de politieke partijen goede afspraken gemaakt over een open

en op de inhoud gerichte verkiezingscampagne. Zij hebben zich hier goed aan gehouden. De

debatavonden zijn goed bezocht en discussies gingen over de inhoud en niet over personen. ik

dank de politieke partijen hiervoor.

Naast de campagne van de politieke partijen heb ik kunnen constateren dat er ook een andere

campagne is gevoerd. Dat was er een met een andere benadering, gericht op personen en

gebruik makend van de kranten. Het beeld dat is neergezet van onze gemeente is niet mijn

beeld. ik heb me oprecht afgevraagd hoe men bij dit beeld is gekomen en ik voel me als

burgemeester van Noordwijk ongemakkelijk bij de verschillende gebruikte teksten. Als men

ervan overtuigd is dat het beleid in onze gemeente niet transparant is, dan vraag ik me af

waarom dat pas aan het einde van een bestuursperiode en niet eerder is gemeld. Er zijn

diverse manieren om de gemeenteraad, de rekenkamer, de bezwarencommissie of de

burgemeester in stelling te brengen als men het niet eens is met genomen beslissingen. En die

liggen vooral - zoals sinds jaren - op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Nu krijgt de kiezer een volstrekt onjuist beeld over het gevoerde beleid en wordt ook de

gemeentelijke Organisatie hierin betrokken. Bij mij kwamen kwalificaties als nep-nieuws, valse

aantijgingen en ondermijning op. Zo horen wij niet met elkaar om te gaan. Voor alle

duidelijkheid: de vrijheid van meningsuiting staat niet ter discussie maar het publiceren van

nep -nieuws, valse beschuldigingen en laster met het in ernstige twijfel trekken van de

integriteit van het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke Organisatie, raakt
Voorstraat 42

mij als burgemeester diep en dan wil ik hierover ophelderingen. 2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T (071) 36 60 000
F (071) 36 20 021

E gemeente©noordwijk.nl

Pagina 1 van 3 KvK 27363416

(A BTW NL002528381B04
IBAN NL44BNGH0285006126

BIC BNGHNL2G



Het is om deze reden dat ik het gesprek aan wil gaan met het Comité Noordwijk Transparant

naar aanleiding van hun publicatie.

De heer drs. P. Brandjes heeft als woordvoerder van dit Comité uw raad hierover reeds een

brief gestuurd. Dit gesprek zal in de openbaarheid plaatshebben en u krijgt zodra de datum en

tijdstip definitief vaststaat hier bericht over.

Het afgelopen jaar heb ik als burgemeester twee onderzoeken, door het Bureau Integriteit

Nederlandse Gemeente (BING) en Hoffmann bedrijfsrecherche, laten doen naar mogelijke

fraude bij de actualisering van het bestemmingsplan Zeewaardig in 2013. Met uw raad hebben

we de onderzoeken besproken en hebben we er een streep onder kunnen zetten. Er is geen

fraude aangetoond en er is geconstateerd dat sinds 2014 de tijd aan het veranderen is en de

ongewenste invloed op de ambtenaren en de bestuurders aan het afnemen is.

Als burgemeester is het mijn taak om ondermijning te bestrijden en integer handelen te

bevorderen. Daar heb ik uw steun als gemeenteraad van Noordwijk bij nodig. Het nieuwe

Noordwijk is een ontwikkel -gemeente met grote belangen. Als gemeenteraad moet u daar

integer mee om kunnen gaan en ongehinderd, zonder last, zonder cliëntelisme, besluiten

kunnen nemen die nodig zijn om voor Noordwijk de beste resultaten te realiseren.

Ondermijning is een speerpunt in het rijksbeleid en ook gemeenten zullen ondermijning

moeten bestrijden. Met ondermijning wordt bedoeld het verzwakken, aantasten, beschadigen

en uithollen van de democratie en het gezag, met als doel om buiten de democratische paden

aan de touwtjes te trekken, te bepalen en politici, bestuurders en ambtenaren te

beïnvloeden. Met name in de ruimtelijke ordening zijn de belangen enorm groot. Wanneer Ik

een aantal verkiezingen de revue laat passeren, dan blijken met name de wethouders

ruimtelijke ordening keer op keer op de korrel te worden genomen.

Hoe nu verder?

Voor mij als burgemeester zijn er twee hoofdpunten waarop ik actie wil ondernemen.

1.Risicoanalyse met betrekking tot integriteit en ondermijning.

U heeft onlangs als raad mijn aanbevelingen uit mijn brief van 28augustus2019

overgenomen om integer handelen te bevorderen en ondermijning tegen te gaan. Als

burgemeester heb ik contact gehad met het Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie en

Expertise Centrum van de politie en de informateur. Tevens heb Ik met voormalige wethouders

ruimtelijke ordening gesproken. Voor mij reden om een risicoanalyse op bepaalde dossiers te

laten maken inzake ondermijning en integer handelen.
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2.Instellen integriteitscommissie.

Met het vaststellen van een gedragscode voor bestuurders en ambtenaren is het

integriteitsvraagstuk niet ondervangen. Integriteit is een continu proces dat feitelijk elke dag

weer aan de orde dient te komen. Blijf kritisch naar besluitvorming kijken, op welke wijze is dit

besluit tot stand gekomen, wie zijn hierbij betrokken geweest, wat zijn de consequenties?

ik pleit ervoor dat in de nieuwe fusiegemeente het waarborgen van het integriteitsaspect een

vaste inbedding krijgt in de gemeentelijke en politieke Organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een

commissie die zich met dit onderwerp gaat bezighouden en bijvoorbeeld hierover jaarlijks

verslag uitbrengt.

De democratie is voor mij één van de belangrijkste pijlers in onze samenleving. Verkiezingen

moeten het feest van de democratie zijn. Het ondermijnen van inwoners, van politici,

bestuurders en ambtenaren moeten we bestrijden en aanpakken. Daar hebben we elkaar bij

nodig.

Hoogachtend,

De burgemeester varflrocwijk,

C

3. Rijpstra
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