
Aan: eedOnderwerp: FW: samenvatting gesprek 18 mei 2021

Van: Jan Rijpstra <janrijpstra@kpnmail.nl>
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 22:40
Aan:
Onderwerp: Re: samenvatting gesprek 18 mei 2021

Beste EN
Ik vind het een goede samenvatting en volgens mij staat hier alles in.
Met vriendelijke groeten,
Jan Rijpstra

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 mei 2021 om 19:27 heeft Estherde Romph-van Wingerden <e.deromph@noordwijk.nl> het
volgende geschreven:

Geachte heer Rijpstra,
Onderstaand mijn samenvatting van het gesprek dat wij op 18 mei jl. telefonisch
voerden. Vanwege de gewenste aanlevering voor het college aanstaande dinsdag,
wil ik u vragen of u zich kunt vinden in deze samenvatting. Als u liever nog uw eigen
reactie stuurt, dan graag morgen voor 12:00 uur.

 U herhaalde dat er sprake is van een vertrouwelijk document dat u hebt
overgedragen aan uw opvolgster mevrouw Hermans

 Tijdens het openbare debat op 18 december 2018 voelde u zich vrij om
ongezouten uw mening te geven over de gang van zaken voorafgaand aan
de verkiezingen van november 2018. U doelde daarmee op het krantje dat
door het Comit Transparant(GN) net voor de verkiezingen is
verspreid en de acties van PIN over het Wob-verzoek inzake de
vertrouwelijke besluitenlijsten van het college en de aangifte bij de
belastingdienst over het dossier Sedos (Rederijkersplein)

 Naar aanleiding van het voorgaande was er bij u de wens om in beeld te
krijgen wat er in de afgelopen 20 jaar had gespeeld en wie daar allemaal bij
waren betrokken. U wilde dit goed op een rij krijgen, zodat u dit ook aan het
overdrachtsdossier kon toevoegen. Hans Bakker en Gerben van Duin hebben
aangegeven datGENdit ve! kon opschrijven

 In uw brieven van december 2018 heeft u gerefereerd aan het onderzoek
naar ondermijning dat naar uw mening opgepakt moest worden. Indien u
burgemeester van Noordwijk was gebleven, dan was u hier zeker mee verder
gegaan

 Formeelis er geen sprake van een opdracht en er is door u ook geen directe
opdracht gegeven



 U gaf aan dat u zich herkende in het transcript van Carsten Hof. Het
document heeft zichzelf gevormd. Het verzoek was om aan de burgmeester
te rapporteren.BENNheeft het document aan u aangereikt.

 Volgens u is er niet voor het document betaald, u bent niet bekend met
eventuele facturen. Als er sprake zou zijn geweest van een formele/specifieke
opdracht, dan had u de gemeentesecretaris laten meetekenen.

 Conclusie is dat u gebruik hebt gemaakt van het aanbod van GE
Ben hem hebt gevraagd op te schrijven wat er in de afgelopen 20
jaar op RO-gebied is voorgevallen.

Het bovenstaande is feitelijk een nuancering op uw zienswijze van 30 april 2021.

Met vriendelijke groet,
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