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Geachte bestuursleden, leden van de colleges van B&W en leden van de gemeenteraden, 

De raad van de gemeente Korendijk heeft in zijn vergadering van 30 oktober jongstleden bijgevoegde motie, 
ingebracht door de SGP en PvdA fractie, aangenomen. 

Het raadsbesluit houdt in dat de SVHW organisatie zo spoedig mogelijk geleid moet gaan worden door één, 
nieuw aan te trekken, eindverantwoordelijk statutair directeur (hetgeen overeenkomst met het besluit van de 
Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse delta d.d. 9 oktober jl ). 

Een kopie van de aangenomen motie treft u bijgaand aan. 

Hoogachtend, 
Namens de voorzitter van de gemeenteraad van Korendijk, 
A 

Raads 
TCGdslrigs 
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MOTIE 

De raad van de gemeente Korendijk in vergadering bijeen d.d. 30 oktober 2012 

Onderwerp: Toekomstbestendigheid Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) 

De raad overwegende dat 
de ontwikkelingen binnen en de dienstverlening van het SVHW ons al langere tijd zorgen baren over 
de toekomstbestendigheid van de organisatie; 
er, naar aanleiding van een anonieme notitie betreffende vermeende integriteitschendingen van de 
directeur van SVHW, door het Algemeen Bestuur van het SVHW op 29 mei j l. terecht voor is 
gekozen om een extern onderzoek te laten plaatsvinden door Berenschot; 

constaterende dat 
het externe onderzoek van Berenschot heeft aangetoond dat er sprake is van 
integriteitschendingen en overtreding van de gedragscode ambtelijke integriteit en de Algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur; 
het Algemeen Bestuur van het SVHW 4 oktober jl., na bespreking van het onderzoeksrapport van 
Berenschot, een vijftal besluiten heeft genomen, waaronder (3) het aantrekken van een tweede 
directeur, "die naast de huidige directeur zal gaan functioneren om het huidige, kwetsbare 
management te versterken"; 

concludeert dat 
primair geldt dat de integriteit van de directie niet ter discussie mag staan; 
een tweehoofdige directie, waarvan de huidige directeur, ongeacht de geconstateerde feiten 
betreffende zijn functioneren, onderdeel zou vormen, geen oplossing is in de ontstane situatie; 

en legt het college als taakstelling op 
het standpunt van de gemeenteraad van Korendijk bekend te maken aan het Algemeen Bestuur van 
het SVHW dat: 
de organisatie zo spoedig mogelijk geleid moet gaan worden door één, nieuw aan te trekken, 
eindverantwoordelijk statutair directeur (hetgeen overeenkomt met het besluit van de Verenigde 
Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta d.d. 9 oktober jl.) 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De PvdA fra 

J. Stelps 

E. Minnaard 

Piershil, 30 oktober 2012 


