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Column de heer Carabain in Groot Voorschoten

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 4 december jl. heb ik kennis genomen van de column van de heer W. Carabain in Groot
Voorschoten over het woningbouwplan voor de locatie Segaar/Arsenaal. Mijn aandacht werd
vooral getrokken door de passage “Het plan heeft ook een naar luchtje. Naar het schijnt hebben
enkele raadsleden over de rug van starters op de woningmarkt hun privébelang nadrukkelijk
ingezet om inhoudelijk bij te sturen. Dat zou ronduit bedenkelijk zijn.” Ik neem deze
beschuldiging uiterst serieus en informeer u met deze raadsinformatiebrief over de actie die ik
hierop heb ondernomen.
De opmerking van heer Carabain gaat over integriteit en is een stevige beschuldiging. Als waar
is wat de heer Carabain beweert, de invloed als raadslid inzetten voor privébelang, zou dat niet
bedenkelijk maar ernstig zijn. Zaken die over de integriteit van de overheid gaan, moeten
serieus worden genomen. In de gemeente is de burgemeester degene die moet waken over de
integriteit van het gemeentebestuur, zo staat in de gemeentewet. Ik neem daarom niet alleen
kennis van deze harde beschuldiging over raadsleden, maar wil deze ook uitgezocht hebben.
Ik heb de heer Carabain schriftelijk uitgenodigd om hierover met mij in gesprek te gaan en de
feiten waarop hij de beschuldiging baseert, met mij te delen.
Als er aanleiding toe bestaat, zal ik als burgemeester in alle openbaarheid de juiste maatregelen
nemen. Als er echter geen feiten te delen zijn en de uitspraak van de heer Carabain
ongefundeerd is, dan is het intrekken van zijn beschuldiging en het aanbieden van excuses aan
de gemeenteraad op zijn plaats. Dergelijke beschuldigen mogen immers nooit lichtvaardig geuit
worden.
Wat mij betreft komt er snel duidelijkheid over de geuite beschuldiging.
Hoogachtend,
Ch.B. Aptroot,
burgemeester

