
Aanvullende vragen M. van Dijk (PvdA) over onderzoek BSWW 
 
Vraag 1: Op pagina 12 van het onderzoeksrapport worden de problemen met de implementatie van 
de ICT applicatie geschetst in het tweede half jaar van 2015. Op welke wijze zijn de verantwoordelijk 
wethouders en/of de colleges van B&W hierover destijds geïnformeerd? 
 
Er wordt m.i. ten onrechte verwezen naar het antwoord op vraag 62. In het antwoord wordt 
verwezen naar de RIB d.d. 4 november 2016. Ik wil concreet weten of de verantwoordelijk 
wethouders en/of de colleges van B&W gedurende de tweede helft van 2015 en in 2016 zijn 
geïnformeerd over de problemen m.b.t. de implementatie van de ICT applicatie, bijvoorbeeld via een 
portefeuillehoudersoverleg e.d. Dus voordat het knelpunt medio 2016 in het GR Bestuur aan de orde 
kwam. 
 
Vraag 2: Eind december 2015 wordt vervolgens door de BSWW organisatie geconstateerd dat Gouw 
IT niet volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan (pagina 13). Wat is er vervolgens met deze 
constatering gedaan? Welke acties zijn hierop ondernomen? Zijn de verantwoordelijk wethouders 
en/of de colleges van B&W hierover destijds geïnformeerd? 
 
Het antwoord op vraag 65 (waar naar wordt verwezen) geeft geen antwoord op de vraag die ik stel. 
Bovendien is het een vraag aan het bestuur van de BSWW  en B&W van Stichtse Vecht en niet aan de 
heer Bossert. 
 
Vraag 3: Zijn er vanuit de ambtelijke organisaties van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
gedurende 2015 en 2016 signalen of adviezen gegeven m.b.t. zorgen en risico’s over (het 
functioneren van) de BSWW? Zo ja, wanneer, aan wie, waar bestonden deze signalen / adviezen uit 
en wat is hier vervolgens mee gedaan? 
 
Het antwoord op vraag 101 (waar naar wordt verwezen) geeft geen antwoord op mijn vraag. 
 
Ik ontvang graag alsnog een concreet/ gericht antwoord op bovengenoemde 3 vragen. 
 
Antwoord: In de aanvullende vragen van de PvdA wordt gevraagd om meer informatie over de 
signalen die zijn gegeven over de problemen met de applicatie, de acties die zijn ondernomen en de 
informatie die daarover aan de portefeuillehouder is verstrekt. Er is meer tijd nodig om dit 
chronologisch op een rij te zetten. Het antwoord zal voor de raadsvergadering van 31 oktober worden 
gegeven.  
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