Van: Dik van 't Hof <dik.hof@planet.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 16:59
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: GERDA=> i.s. => Fwd: Klacht uitblijven van communicatie en stukken.

Geachte Griffie,
Onderstaand vind u een brief van ons aan Dhr Halsema in zijn functie van hoofd van de
gemeentelijke organisatie van 14 dagen geleden. Wij hebben hierop geen enkele reactie met
een eventuele uitleg of een bevestiging van ontvangst mogen ontvangen, en gezien de ernst
van deze zaken zou ons dat eigenlijk moeten verbazen. Helaas is dat blijkbaar niet het
geval daar tot op heden 14 dagen na het verzenden, ook nu weer geen moment is om te
reflecteren of dit een uitzondering is of staand beleid.
Ook is er geen enkele terugkoppeling gekomen op het verzoek om deze problematiek “ dit te
delen met raad “, vandaar nu het verzoek om dan maar het onderstaand totale stuk van 9 maart
,en deze bovenstaande tekst te publiceren als ingekomen stuk aan de raad. Dat mag gewoon
met ondertekening van onze namen.
Met vriendelijke groet
Dik van ’t Hof

Onderwerp: Klacht uitblijven van communicatie en stukken.
Datum: 9 maart 2021 om 14:07:59 CET
Aan: Frank.Halsema@stichtsevecht.nl
Geachte mijnheer Halsema,
Wij hebben de wethouder J.W. Klomps als verantwoordlijk bestuurder begin januari op de
hoogte gebracht dat de rechtbank een termijn had aangeven om in het kader van de WOBzitting in december j.l om deze gegevens uiterlijk 18 februari aan te leveren, maar ook dat wij
nog 2 andere zaken hebben lopen: de correspondentie van 16 december j.l. en de ontbrekende
stukken waardoor er hiaten ontstaan in de verhaallijn, en daarbij nogmaals de
ingebrekestelling van 2019 aan orde gesteld.
Wij hebben hierop bericht gekregen dat deze zaken in behandeling zijn en " op termijn " een
antwoord zou komen. Wij hebben ruim voor de datum van 18 februari een reminder gestuurd,
waarop tot onze verbazing niets is gecommuninceerd.
Na het verlopen van de datum van 18 februari is er door ons wederom een reminder
verzonden waarop , ook niet door de wethouder...
Helaas op deze laatste reminder ook weer niets vernomen. Hierop op 25 februari contact
gezocht met de heer XXXX telefonisch: met de vraag -wat is de stand van zaken op alle 3 de
openstaande onderwerpen: de verplichte stukken door de Rechtbank opgedragen, de
correspondentie van 16 december, en de ingebrekestelling van 2019.
Daarop de volgende verklaring/uitleg genoteerd:
1 de opdracht van de Rechtbank: er moest intern in januari afstemming plaatsvinden, er moest
budget gevonden worden, en recent was de opdracht vertrekt aan de enige beheerder Centric.
En dat was nog niet bekend wanneer of die stukken aangeleverd werden.

2. de antwoorden op onze brief aan de wethouder van 16 december, waren klaar...maar
moesten eerst afdelingen langs om inhoudelijk te checken. Maar in de week van 1-5 maart
zouden deze naar ons toekomen.
3. de ingebrekestelling dat was uit het zicht geraakt.
Dan de toezegging genoteerd van
op punt 1. de rechtbank. Hij zou navraag doen
voor het weekeinde en berichten hoelang dit proces via Centric zou duren en een einddatum
opvragen.
punt 2. dat was al toegezegd
punt 3. dat zou ook worden nagevraagd voor het weekeinde.
Aangezien ik niets vernomen heb voor het weekeinde, noch op de maandag de 1e. Voor alle
zekerheid een reminder verzonden aan
, en tot op heden geen enkele vorm
berichtgeving.
Wij hebben wederom vandaag contact gezocht met de Nationale Ombudsman, een in overleg
met hen de volgende tekst. Voor de laatste manen wij de gemeente Stichste Vecht via u als
gemeentesecretaris om de correspondentie en informatieverstrekking de te doen plaatsvinden
of persoonlijk dit te doen, binnen enkele dagen.
In afwachting van uw reactie,
D. van 't Hof
ook namens Dhr Maan
Breukelen , 9 maart 2021
Graag ook delen met de raad.

