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Aanbieding onderzoeksrapportage

Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden we u de onderzoeksrapportage aan van bureau BING inzake de integriteitsmeldingen over
de heer Jaeger. In deze brief gaan we in op het doorlopen proces tot nu toe en informeren we u over de
wijze waarop de rapportage in de raad van 18 september behandeld zal gaan worden.
Proces tot nu toe
Er zijn op grond van het stappenplan integriteitsmeldingen enkele meldingen ontvangen door de
burgemeester op respectievelijk 10 april, 13 april en 20 april 2019. De burgemeester heeft een eerste
screening uitgevoerd en daarover op 30 april 2019 aan het presidium gerapporteerd. Op diezelfde datum is
door het presidium besloten om een feitenonderzoek in te stellen. Het presidium heeft op verzoek van de
burgemeester de begeleiding van het onderzoek overgenomen, omdat in de publiciteit rondom deze
meldingen de naam van de burgemeester werd genoemd als mogelijk betrokkene en omdat het beleid van
het college mogelijk ook onderwerp van onderzoek zou kunnen worden. De begeleiding namens het
presidium is in handen gelegd van twee leden van het presidium, de heer Slingerland, fractievoorzitter van
Hart voor Hilversum en de heer Streutker, fractievoorzitter van het CDA. Beide presidiumleden hebben
het verzoek gekregen het onderzoek te begeleiden op de wijze waarop de burgemeester dat volgens het
stappenplan in andere gevallen doet.
Er zijn, om tot een concept onderzoeksopdracht/opdrachtverlening te komen, contacten geweest met drie
bureaus. Met twee bureaus zijn gesprekken gevoerd. Met het gekozen bureau, bureau BING, gevestigd in
Amersfoort, is gesproken op 8 mei 2019. Dit heeft geleid tot een concept onderzoeksopdracht die is
ontvangen op 10 mei 2019 en besproken in het presidium van 14 mei 2019. De opmerkingen, die in het
presidium zijn gemaakt, zijn besproken met BING en dit heeft geleid tot een definitieve
onderzoeksopdracht die op 16 mei 2019 is ontvangen en getekend. Het bureau is vervolgens met twee
onderzoekers voortvarend aan de slag gegaan met het onderzoek van het dossier en het voeren van
gesprekken met betrokkenen.

Op 12 juni 2019 heeft op initiatief van het bureau een voortgangsgesprek plaatsgevonden met de
begeleidingscommissie. In dit gesprek heeft het bureau terugkoppeling gegeven op het gelopen proces tot
op dat moment. De begeleidingscommissie heeft aan BING verzocht om contact te leggen met het
Stadsfonds om daar aanvullende informatie op te vragen.
Op 18 juni 2019 heeft het bureau aan de begeleidingscommissie aangegeven te twijfelen aan de
haalbaarheid van het opleveren van het onderzoek op 2 juli 2019. De genoemde opleverdatum was eerder
zo gepland. Daarop is besloten maximale inspanning te leveren om tot oplevering voor het zomerreces te
komen. Op 27 juni 2019 is de conclusie echter getrokken dat oplevering niet meer haalbaar was voor het
reces en is daarover een persbericht uitgegaan.
BING heeft op 20 augustus 2019 de concept rapportage opgeleverd en ter beschikking gesteld van de
wethouder en de begeleidingscommissie. De commissie heeft 22 augustus 2019 de rapportage besproken
waarbij de toets, die staat beschreven in het stappenplan, is uitgevoerd. Op maandag 26 augustus 2019
heeft hierover een gesprek met BING plaatsgevonden. De definitieve rapportage is opgeleverd op 30
augustus 2019. De begeleidingscommissie heeft, gelet op de periode gelegen tussen de bespreking in het
presidium en de komende raadsvergadering, aan de burgemeester gevraagd geheimhouding op de
rapportage te leggen. De burgemeester heeft aan dit verzoek voldaan op 30 augustus 2019. Het presidium
heeft op 3 september 2019 zich bezig gehouden met de voorbereiding van de raadsvergadering. De leden
van het presidium hebben daarbij een korte toelichting gehad van de onderzoeker over de structuur van het
onderzoek en zijn in de gelegenheid gesteld om concrete verhelderende vragen te stellen over de
rapportage. De geheimhouding op de rapportage is op verzoek van het presidium door de burgemeester
opgeheven op 5 september 2019.
Behandeling in de raad
Het presidium heeft op 3 september 2019 besloten dat de rapportage, met het oog op een goede
voorbereiding van de raadsbehandeling op 18 september 2019 aanstaande, op 5 september 2019 kan
worden vrijgegeven, nadat de melders de rapportage toegestuurd hebben gekregen. De rapportage wordt
aan de raadsleden gestuurd als bijlage bij het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld kennis te nemen van
de rapportage. Het presidium heeft daarbij overwogen dat het van belang is dat de fracties in de
gelegenheid zijn het debat te voeren zonder dat daaraan in een concept raadsbesluit richting wordt
gegeven1.
Omdat in een eerdere fase door de burgemeester aan het presidium is verzocht om de begeleiding van het
feitenonderzoek te verzorgen, is het raadzaam om het voorzitterschap van de raad te beleggen bij een
plaatsvervangend voorzitter. Momenteel kent de raad twee plaatsvervangend voorzitters, mevrouw A.A.S.
den Daas en de heer M.F. Vogel. Beide plaatsvervangend voorzitters zijn echter ook fractievoorzitter en
hebben te kennen gegeven tijdens de behandeling het woord te zullen voeren. Om die reden heeft het
presidium de heer R. Verkuijlen, voorzitter van de agendacommissie en voorzitter van de commissie Zorg
en Samenleving, gevraagd op te treden als (derde) plaatsvervangend voorzitter. Een raadsvoorstel zal
daartoe als hamerstuk aan de raad worden voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
Het presidium van de gemeente Hilversum,
A.A.S den Daas, plaatsvervangend voorzitter
mr. P.M.H. van Ruitenbeek, griffier.

Tijdens raadsvergaderingen kan de raad zich uitspreken door te stemmen over voorgestelde besluiten, moties en
amendementen.
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