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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien m¡nuten lopen.

De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.

Onderwerp

Uw email van29 mei 2015

Geachte heer Duijsens,

Op 29 mei jl. hebt u een e-mail gestuurd waarin u uw grieven uit over het functioneren van de

raadsaccountant en de rol van het college daarin. U bent van mening dat de raadsaccountant in

strijd zou hebben gehandeld met de onafhankelijkheidsregels die gelden voor accountants.

Daarnaast verwijt u het college onzorgvuldig en in strijd met het duale stelsel te hebben

gehandeld. U geeft aan dat u informatie heeft opgevraagd over de adviezen en diensten van de

raadsaccountant vanaf 2010. U stelt dat de burgemeester niet alle door u opgevraagde stukken

ter beschikking stelt en verzoekt mij te bemiddelen tussen de burgemeester en de fractie

Westland Verstandig.

Naar aanleiding van uw e-mail heb ik mij laten informeren over de kwestie die u aan de orde stelt.

Op basís van de mij beschikbare informatie heb ik geen enkele aanwijzing dat het college van

burgemeester en wethouders incorrect zou hebben gehandeld. Overigens legt het college, en dus

ook de burgemeester, over zijn handelen verantwoording af aan de raad en niet aan mij.

Het geheel overziend zie ik op dit moment geen concrete aanleiding om mij in deze kwestie te

mengen, aangezien het proces van democratische besluitvorming via de gemeenteraad loopt.

Ten slotte betreur ik ten zeerste dat u het recht van vrije meningsuiting, een groot goed in onze

maatschappij, aanwendt om ongefundeerd de reputatie van de burgemeester en het college van

de gemeente Westland te beschadigen.
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2t2 Afschrift: Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland


