
Antwoorden op aanvullende vragen over onderzoek BSWW D. van ’t Hof – Stichtse Vecht Beweegt 
 
Er is  sprake van een  onderzoeksverkenning, bij de inleiding van 5-9-2017, naar het toekomst 
perspectief van BSWW. Het streven is om dit ultimo 2017 af te ronden, en er wordt gesproken om 
gezamenlijk zaken af te stemmen. 
1. Is er prioriteit geboden om eerst de ontvlechtingsmogelijkheden en ontvlechtingkosten te 
onderzoeken? 
Antwoord: Deze vraag gaat uit van de aanname dat ontvlechting aan de orde is. Dat is niet het 
primaire advies van de onderzoeker.  
 
2. Voor welke datum wil u dan met de raden deze gezamenlijkheid afstemmen , bv ook ten aanzien 
van bovenstaande vraag. 
Antwoord: Dat is afhankelijk van de termijn waarop een nader onderzoek naar de toekomst van 
BSWW kan worden afgerond.  
 
Definitieve rapportage BSWW 
Wat ons nog niet duidelijk is op blz 13: in augustus 2014 besluiten de 3 colleges om door ANG een 
bedrijfsplan te laten opstellen. In november 2014 wordt voorgesteld om de samenwerking tussen de 
3 gemeenten verder invulling te geven. 
3. Op dat moment  moet het bedrijfsplan nog komen, maar is al gestart de marktconsultatie al 
gestart en ook de aanbesteding is dan gestart. Door wie is dat gedaan? 
Antwoord: De marktconsultatie en de aanbesteding van de belastingapplicatie zijn begeleid door 
IBNM in opdracht van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.  
 
4. Door wie wordt er in november 2014  besloten om meer invullen te geven, het bestuur..? 
Antwoord: De colleges van burgemeester en wethouders. Er is op dat moment nog geen bestuur van 
BSWW.  
 
Technische vragen over rapport Bossert: 
Vraag 12: 
5. Was dhr van Griethuijsen op enig moment, tijdens opdrachten aan het bedrijf ANG BV in 
loondienst of op een andere manier betrokken bij de BSWW (zoals vermeld staat op zijn profiel bij 
LinkedIn) of een van de drie gemeenten? 
Antwoord: De heer Van Griethuijsen was projetleider bij BSWW, gedetacheerd via ANG.  
 
6. Heeft u als gemeente Stichtse Vecht, als projectleider en schrijver van een projectplan, moeite met 
deze constructie i.v.m. met integriteit? 
Antwoord: Dit is niet te beschouwen als een technische vraag. 
 
7. Is de heer Van Griethuijsen op dit moment nog  gerelateerd aan werkzaamheden voor BSWW of 
Stichtse Vecht? 
Antwoord: nee 
 
8. Waarom is de heer Van Griethuijsen, niet geïnterviewd, die vraag is niet beantwoord. 
Antwoord: De opdracht van het onderzoek was het huidig functioneren en de governance van de 
belastingsamenwerking SWW. In dat kader is primair gekeken naar de documenten / adviezen / 
besluiten zoals dat voor de belastingsamenwerking is vastgelegd zowel ambtelijk als bestuurlijk bij de 
drie betrokken gemeenten en de samenwerking zelf. Op basis daarvan is door middel van interviews 
met de huidig betrokken ambtenaren en bestuurders de interpretatie hiervan getoetst alsmede ook 
via audio opnames van raadsvergaderingen.  



Vraag 14: Antwoord bij vraag 3 is ons inziens onjuist, de raden worden geïnformeerd door het 
bestuur van de BSWW of door de portefeuillehouder. De goede informatie door bestuurders en/of 
portefeuillehouders  is juist hun verantwoordelijkheid ! 
9. Bent u het met ons eens dat bij het antwoord van vraag 3   “ in het rapport wordt vastgesteld dat 
DE RADEN DOOR HET BESTUUR onvoldoende zijn geïnformeerd, zou moeten luiden? 
Antwoord: De vraag is gesteld aan de onderzoeker. Wij hebben geen aanleiding om het antwoord te 
betwisten.  
 
10. Bent u ook van mening bij antwoord 3A, om juist deze functionaris  te spreken, gezien  het feit 
dat wij tot eind 2015 nog stukken van zijn hand kregen over deze zaak? 
Antwoord: Wij onderschrijven het antwoord van de onderzoeker. 
 
Vraag 26: 
Bij het terugluisteren van het audioverslag van de commissie uit het voorjaar van 2015 is door ons 2 
maal gevraagd waarom stukken vertrouwelijk waren. Door de portefeuillehouder is dit toen 
expliciteit telkens geponeerd. 
11. Bent u het met ons eens dat de raad toen niet juist is voorgelicht ? 
Antwoord: Dit is niet te beschouwen als een technische vraag. 
 
Vraag 27: 
Antwoord onder C: de vraag gaat over de positie van de gemeente raden: 
12: Bent u met ons van mening dat de toevoeging “en niet bij bestuur” hier geschrapt moet worden? 
Antwoord: Nee 
 
Vraag 31: 
Gezien het antwoord onder I: 
13.Zijn alle raadsinformatie stukken in alle 3 de gemeenten gelijk qua tekst en inhoud geweest sinds 
2014? 
Antwoord: De colleges hebben dezelfde informatie gekregen. Het is aan de colleges hoe zij de raden 
informeren. Het uitgangspunt is dat de drie raden gelijk worden geïnformeerd.  
 
Vraag 34: het antwoord  onder A:  bij het onderzoek naar 500K extra kosten en bredere 
bedrijfsvoering alleen ambtelijk overleg. Het bestuur werd niet geïnformeerd  of betrokken. 
14. Maar wat was de rol van de portefeuillehouders , en onze gemeentelijke ondersteuning? Via 
financiën was er toch een korte lijn? 
Antwoord: Zoals in het antwoord wordt gesteld vond de verkenning op ambtelijk niveau plaats.  
 
Vraag 36: bij B wordt aangegeven dat in 2014 IBMN is gebruikt voor juridische expertise dat hun taak 
bevestigt bij aanbestedingen. Ook externe deskundigheid komt in de vraagstelling aan de orde. 
15. Aan welk bedrijf of persoon is deze externe deskundigheid voorgelegd en met welke 
omschrijving?. En kunt terughalen wanneer deze aanbesteding is geweest via IBMN.? 
Antwoord: De expertise is afkomstig van IBNM. Er is dus geen sprake van aanbesteding van juridische 
deskundigheid.  
 
16. Bent u in de positie om tekstuele aanpassingen met Dhr Bossert door te spreken in zijn 
beantwoording? Of hoe ziet u dit als opdrachtgever en hoe komt dit terug bij de raad? 
Antwoord: De beantwoording door de onderzoeker is door de drie colleges onderschreven. Het 
onderzoek is afgerond en biedt geen ruimte om de beantwoording te bediscussiëren.  
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