
 

 

Motie Stopzetten Quick Scan Keyserryck 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 3 maart 2015,  

overwegende dat 
 

- door de raad van Breukelen aan het college van B & W eind 2010 de opdracht is verstrekt tot 
het laten uitvoeren van een forensisch accountantsonderzoek naar de gang van zaken tijdens 
en bij de afwikkeling van het project Keyserryck in Breukelen,  

- het toenmalig College deze opdracht verzuimd heeft te melden aan de eigen accountant, en 
hierdoor er geen budget was opgenomen in het overdrachtsdocument, 

- de accountant bij de constatering in maart 2011, dit verzuim niet wenste te vermelden en 
vervolgens het toenmalig college van B&W van Stichtse Vecht heeft besloten tot een z.g. 
quickscan,  

- ondanks  herhaalde vragen en verzoeken, zelfs een WOB verzoek in februari 2014, tot op 
heden niets is vernomen van een eindrapportage door Witteveen + Bos, 

- vanuit de raad geen aandrang is geweest bij voorgaande colleges om inhoudelijke te reageren 
op de voortgang en vragen uit de WOB,  

 
Besluit  
 

om deze quickscan met onmiddelijke ingang te beëindigen. 
 
 
Toelichting 
Het is blijkbaar niet mogelijk geweest om de status van  het begrip "quickscan"  te vertalen in een 
rapport zoals toegezegd. Hierdoor ontstaat ook de twijfel om zelf op dit onderwerp door te pakken.  
Het is  bijvoorbeeld de voormalige rekenkamer van Breukelen niet gelukt om sommige stukken op 
tafel te krijgen: wel de onrechtmatige daad van Albert Heijn met het eenzijdig doorverkopen van deze 
overeenkomst met de gemeente aan derden.  
De lening aan Albert Heijn van ruim € 1 miljoen, zonder kennisgeving aan of goedkeuring van de 
gemeenteraad en het mogelijke mislopen van ca € 400.000 euro aan winst in dit gemeenschappelijke 
project zou transparant moeten worden en de status van integer handelen moeten krijgen.  
 
De meerderheid van de raad van Stichtse Vecht wenst dit  uitgesproken wantrouwen van de 
voormalige raad van Breukelen over dit project tot nu toe niet te delen. 
De zaak gaat nu mogelijk een traject in buiten de invloedsfeer van de raad om en helaas kunnen 
hieraan aspecten zitten die voor Stichtse Vecht  niet gewenst zijn. 
 
Met deze motie wordt uitdrukking gegeven aan een helder standpunt van de gemeenteraad 
 
 
 
Stichtse Vecht Beweegt, 
 
 
 
D. van ‘t Hof 
 


