
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Dik van 't Hof [mailto:dik.hof@planet.nl]  
Verzonden: zaterdag 28 oktober 2017 12:50 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Cor Maan <cor.maan52@gmail.com> 
Onderwerp: Aanvullende vragen op agenda punt 12 BSWW 
 
Geachte griffie 
 
In het kader van het herlezen van dit dossier, en aangeboden informatie zouden wij toch graag de 
volgende informatie en bijbehorende stukken willen ontvangen: 
 
In aanvulling op mijn vragen van 10-10-2017: 
 
Bij vraag 3: 
 
 De aanbesteding van het schrijven van een bedrijfsplan staat vermeld dat dit is begeleid door door 
IBNM, vermoedelijk is hier bedoeld IBMN. 
A-Graag een kopie van de opdracht aan IBMN door de 3 afzonderlijke gemeenten uit ca augustus 
2014. B-En een openbaarmaking van andere inschrijvende partijen op deze aanbesteding en wanneer 
is afgerond. 
 
Bij vraag 4: 
 A-Hebben de colleges dit nader ingevuld of toch ambtelijk, graag de verslagen wie of hier de invulling 
deed per gemeente? 
B- op welk moment was het bedrijfsplan voor het eerst doorgesproken, en per wanneer aan 
gemeenten voorgelegd? 
 
Bij vraag 5: 
A-Kunt u de opdracht aan ANG als kopie aanleveren voor het leveren van een projectleider, en wel 
eisen hieraan verbonden waren. Termijn, kosten, doelstelling etc.  
B- zijn er nog meer opdrachten aan ANG in 2014 en 2015 verstrekt  en dan als kopie aanleveren? 
C- per wanneer en tot wanneer is deze projectleider in dienst getreden, en tegen welke bezoldigden, 
graag als kopie aanleveren 
D- wat zij de kosten van het projectplan schrijven geweest, graag als kopie aanleveren? 
 
Bij vraag 6: 
Graag dit expliciet  nu niet behandelen als technische vraag, maar bestuurlijk, een inhoudelijk 
antwoord op de vraag met betrekking tot integriteit: 
A-Heeft u als gemeente Stichtse Vecht moeite met het feit dat een schrijver van dit projectplan, ook 
zichzelf  enig moment aanstelt als projectleider bij dit projectplan ? 
 
Bij vraag 8 en 10: 
Gezien het feit dat het onderzoek nog aan duidelijkheid ook richting toekomst  zo winnen, de optie: als 
door derden Dhr van Griethuijsen en Dhr v.d. Nieuwendijk worden bevraagd? 
 
Bij vraag 26: 
 
Gehoord de audio heeft wethouder Balemans ons juist geïnformeerd in de commissie 2015, dat de 
genoemde  informatie  strikt vertrouwelijk was ? 
 
Bij vraag 36/15 
 
 U geeft aan dat alleen IBMN (!) als externe  juridische deskundige projectplan heeft gefunctioneerd . 
Hierbij was ook nog de vraag aan gekoppeld : wanneer is deze aanbesteding door IBMN geweest en 
kunt u dit als kopie aanleveren? 
  
 
Bij vraag 16. 



Hierbij geeft aan dat u geen aanvullend  verzoek heeft gedaan richting of  aan Dhr Bossert om 
inhoudelijk te reageren om de verduidelijkingsvragen  die door personen zijn gesteld? Daar er bij 
sommige antwoorden ook nu niet inhoudelijk is geantwoord. Bv tekstaanpassingen? 
 
 
Nieuwe vraag , was te kort tijd in de commissie : 
A- Bij de start van de BSWW is er een  andere afspraak gemaakt over de kostenverdeling, op welk 
moment en waarom is  besloten om dit te veranderen nu  in 57%, 20,5% en 22,5%.   
B- welk moment hebben de raden dit geaccordeerd?  
 
OP welke termijn gaat u de eerstvolgende keer praten over  
A- ontvlechting 
B-Onderbengen bij een andere partij BGHU of commercieel partij   
 
Stichtse Vecht Beweegt 
Dik van ’t Hof 
 

 


