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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In deze memo geven wij antwoord op de vragen van de fractie NAP in de  
raadsvergadering van 13 januari jl.: 

- vanaf welk moment is het college op de hoogte  van de wijze waarop de heer 
Euser zich in de ambtelijke organisatie heeft bemoeid met de 
instemmingsaanvraag en de aanlegwerkzaamheden, zoals beschreven in het 
BING-rapport? 

- wat heeft het college vanaf het moment van kennisname ondernomen richting 
de ambtelijke organisatie?  

 
 Antwoorden: 
 
1. 
Sinds het verschijnen van het rapport BING op het RIS vrijdagmiddag 3 januari 2014 
zijn de collegeleden (naast de heer Euser) en de gemeentesecretaris op de hoogte 
van de wijze waarop wethouder Euser zich in de ambtelijke organisatie heeft bemoeid 
met de instemmingsaanvraag van Fore Freedom en de aanlegwerkzaamheden; 
2.  
De gemeentesecretaris heeft vorige week naar aanleiding van dit rapport een 
persoonlijk gesprek gevoerd met de betrokken medewerkers; 
3. 
In die gesprekken hebben de betrokken medewerkers de gemeentesecretaris 
aangegeven dat de onderwerpelijke bemoeienis van de wethouder of de wijze waarop 
de wethouder dat deed hen geenszins aanleiding gaf of bij hen de behoefte opriep dit 
bij de gemeentesecretaris te melden; 
4. 
Meer in het bijzonder heeft de behandeld medewerker kabels en leidingen 
aangegeven wel de behoefte te hebben gehad om de gang van zaken te bespreken 
met zijn afdelingshoofd. Dat heeft hij ook gedaan. Het handelen in dit verband door het 
afdelingshoofd BOR bood de betrokken medewerker, naar zijn zeggen, voldoende 
duidelijkheid en ruggesteun; 
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5. 
De gemeentesecretaris heeft in de gesprekken met de betrokken medewerkers 
herhaald wat hij met hen ten tijde van het onderzoek van BING al had besproken, te 
weten: (1) dat de medewerkers op geen enkele wijze in hun functioneren nadeel of 
hinder mogen ervaren van hun deelname aan het onderzoek, (2) wanneer zij nadeel of 
hinder menen te ervaren zij hiervan onmiddellijk de secretaris op de hoogte stellen en 
(3) zij de bescherming van de secretaris genieten. 
 
Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 


