
“Leren van feiten” of “Leren van fouten” 
door een aangestuurde/bestelde 
onderzoeker. 

 

 Theoretische bureauexercitie met geen 
enkel lerend effect; 

Dit “rapport” zal de Raad zeker niet op 
een hoger niveau gaan brengen; 

  

Geheimhouding opgelegd door de 
burgemeester tot vanavond. Gelekt. 
Aangifte? Een deskundige contra-
expertise werd onmogelijk gemaakt. 
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Rapport is toneelstuk met drie 

personen: 
I. De burgemeester: geeft opdracht in juni, 

heeft daarna contact met de 
onderzoeker. Laat zijn bestuursadviseurs 
meewerken met de professor;  

II. Secretaris Van Beek: brief over 
“vakmanschap” die gelijk met rapport 
wereldkundig gemaakt wordt. Geplande 
actie? Van Beek gaf de duurste 
opdrachten aan Deloitte over 2009-2014; 

III. Van den Heuvel: meewerkend voorwerp; 
Zie woorden burgemeester die in zijn 
“opinie” letterlijk worden meegenomen; 
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Ondeugdelijk rapport wijze van tot 

stand komen. Minimale eisen: 
 Communicatie met partijen; 

 Hoor en wederhoor; 

 Niet met één partij tegelijk communiceren; 

 Opmerkingen en verzoeken meenemen in het 
onderzoek en concept-rapport; 

 Inschakeling derden, alleen onafhankelijk en losstaand 
van één der partijen; Hier zijn derden ingeschakeld in de 
personen van bestuursadviseurs van de burgemeester, 
die motie geschreven hebben; 

  

Geen rapport, maar hoogstens een “opinie van iemand”. 
Niet onafhankelijk en onpartijdig. Wiens brood men eet…. 
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Waar worden de vraagstellingen aan getoetst? 
Objectieve en kenbare criteria. Welke? Onduidelijk in 
rapport. Rommelig. 

  

Van den Heuvel noemt staats- en bestuursrechtelijke 
normen.  
 

 Gemeentewet?  

 Accountantsregels?  

 Verordeningen gemeente;  

 De belangrijkste verordening, zijnde de 
Controleverordening wordt vergeten.  

 De ROF-regeling wordt vergeten.  

 De exacte afbakening onafhankelijkheid van Deloitte 
in 2009 wordt met opzet weggelaten. Zie sheets. 

 

Conclusie van den Heuvel: Geen strijdigheid doet zich 
voor. 
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Morele criteria? 

 Gedragscode: Nee. Kernbegrippen? 
Geen verplichtingen.  
 

Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 
op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht: Van den Heuvel geeft niet 
aan welk beginsel wordt geschonden en 
laat ook na te onderbouwen; 

 

Conclusie: Ook geen strijdigheid met de 
morele criteria.  
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Wat blijft er dan over: 
Enkel door Van den Heuvel zelf ingevulde, 
ingekleurde waardeoordelen gebaseerd vaak 
op veronderstellingen, gissingen, mededelingen 
vanuit bestuursadviseurs, secretaris.  
Ingekleurde zich niet voordoende gissingen die 
als feiten worden gepresenteerd. Opvallend is 
dat een aantal “kreten” die geuit worden ook al 
eerder door de burgemeester genoemd zijn 
zoals: roekeloos, fairplay, fatsoen. 
 

Negatieve toonzetting richting Westland 
Verstandig die nergens op gefundeerd is. 
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Het rapport staat bol van 
onvolledige, tegenstrijdige, 
verdraaide, incorrecte 
politiek ingekleurde feiten. 
Blijkbaar nodig om de 
opdrachtgever te gerieven. 

  

Voorbeelden: Zie vragen 
aan de professor. 
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Kernvraag had moeten zijn in rapport: 
Wat bevat de controlerende rol van 
raadsleden en de Raad? Wordt wel 
genoemd, maar voor de rest wordt 
daar niets mee gedaan. Onderzocht 
had moeten worden: Zijn de grenzen 
van de controle overschreden. Wat zijn 
de rechten van de minderheid als er 
zaken niet kloppen? De bejegening 
door de meerderheid, burgemeester 
en College van de minderheid. 
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Democratie 
Ook wordt een vreemde interpretatie 
gegeven aan het woord democratie. 
De meerderheid heeft het voor het 
zeggen. Echter democratie is meer 
dan de helft plus één. Volgens Van 
den Heuvel: Enkel de meerderheid 
kan handelen. Klopt niet en 
accepteert Westland Verstandig niet! 
De leden van de fractie hebben 
recht klacht in te dienen! Van den 
Heuvel denkt daar anders over. 
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De feiten: Waar gaat het om? 
De inhoud: 
 
Meldingen aan de griffier (meestal achteraf): 

2009 1 

2010 0 

2011 4 

2012 1 

2013 2 

2014 0 

2015 1 

Totaal  9 

 
Daarnaast enkele algemene vage meldingen in de 
accountantsverslagen ieder jaar onder het hoofdstuk aanvullende 
dienstverlening: Fiscale advisering onderzoek staatssteun, verzorgen 
workshops etc. etc. Geen concrete meldingen. Voornamelijk 
opdrachten door Raad zelf. 
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De feiten: Hoeveelheid opdrachten 

College aan Deloitte: Meer dan € 1.9 
miljoen (inclusief 2009) 

  2009 ± 50 opdrachten 
 2010 ± 45 opdrachten 
 2011 ± 48 opdrachten 
 2012 ± 55 opdrachten 
 2013 ± 45 opdrachten 

 2014 ± 25 opdrachten 
  
N.B. 1.: Overzocht 2014 samengesteld in 2015 na bekend 
worden van deze affaire. 
 
N.B. 2: Nota’s worden altijd pas heel laat door Deloitte altijd 
verstuurd zodat 2014 nog ingekleurd kon worden. 
 
N.B. 3: Opdrachtbevestigingen ontbreken meestal en dat is 
ook gebleken na inzage. 
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Om welke adviezen gaat het? 

Willekeurige greep: 
 

Detacheringsopdrachten aan 
Deloitte gedurende 4 jaar 
meerdere dagen per week voor 
“administratieve ondersteuner”; 

Advisering en betrokkenheid in de 
99 bezuinigingsprojecten in het 
kader van uitvoeringsprogramma 
Innovatief bezuinigen; 
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Om welke adviezen gaat het? 
  Adviezen over 

gemeentehuizen/DBFMO/WOC; 

 Meerdere grote langlopende dure 
opdrachten door de gemeentesecretaris. 
Onder meer professionalisering 
bedrijfsvoering; 

 Opdrachten meerwerk 
controlewerkzaamheden; 

 Opdracht controle grondexploitatie MPG, 
opmaken van taxatierapporten; 

  Opdrachten inzake de Westlandse Zoom 
en zelfs jarenlang de kosten voor 
samenstelling jaarrekening dragen; 
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Om welke adviezen gaat het? 

 Opdracht over risicomanagement; 

Opdracht over rechtmatigheid 
inkoop; 

Opdracht aanvullende 
dienstverlening; 

Opdracht renteconversie voor 16 
oktober 2012 etc. 

 

N.B. Al deze kwesties spelen een 
grote rol bij de controle van de 
jaarrekening. 
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Bewust WEGLATEN VAN FEITEN door Van den Heuvel. 
Om woorden “roekeloos”, fairplay, fatsoen te 
kunnen rechtvaardigen. Wat ging er aan 6 mei 2015 
vooraf: 
 

 Vanaf maart 2015 verzoek Westland Verstandig 
aan Deloitte en College alle opdrachten en 
facturen vanaf 2009 te verstrekken; 

 In politieke arena meerdere keren besproken, 
laatstelijk op 14 april 2015; Geen reactie van Raad 
of College; 

 Brieven aan Deloitte van 2 april en 8 april 2015 
door Westland Verstandig; Geen reactie; 

 Mededeling wethouder Financiën: “Ga maar naar 
de accountant Deloitte. Die heeft een fout 
gemaakt door niet vooraf te melden”; 

 Mededeling wethouder gemeentehuis: “Ik weiger 
verder nog vragen te beantwoorden;” 
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Bewust weglaten van feiten 
  17 april interne melding middels een brief door 

Westland Verstandig; 

 20/21/22 april overleg griffie/burgemeester met 
Deloitte;  

 23 april Presidiumvergadering; Daarin worden 
afspraken gemaakt dat alles blijft liggen tot 30 april 
als met de accountant gesproken is; 

 Na Bevrijdingsdag zou Westland Verstandig laten 
weten wat zij verder ging doen; 

 30 april: Presidium, overleg met de accountant. 
Allerlei dreigementen als de accountant weg zou 
gaan.  

 6 mei bericht voornemen klacht; 

 Klacht zal gereed gemaakt worden na ontvangst 
alle opdrachten/facturen over 2010-2014 en zal na 
de controle 2014 worden ingediend; 

 Onderzoeker heeft nagelaten alle opdrachten 2010-
2014 te onderzoeken. Die waren er ten tijde van het 
onderzoek;  
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Bewust weglaten van feiten 
 Van den Heuvel heeft kennis 

van de ruim 250 opdrachten 

van College en dat dat € 1.9 

miljoen (incl. 2009) gekost 

heeft.  

 

Waarom niet onderzocht? 
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Bewust weglaten van feiten 
 

Sedert 2010 droogden de 

vooraf meldingen door 
Deloitte op. Van den Heuvel 

wist dat. 
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Bewust weglaten van feiten 
 
Geen Europese 

aanbesteding. 
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Bewust weglaten van feiten 
 

Controleverordening, 

instelling ROF. Presentatie 

Deloitte inzake 

onafhankelijkheid en 

concrete afspraken.  
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Rapport zelf 
 Een rapport met allemaal eigen 

meningen zonder enige 
inhoudelijke feitelijke en juridische 
onderbouwing. Onsamenhangend 
en vaak tegenstrijdig. Voorbeeld: 
Klacht aan Accountantskamer zou 
niet worden meegenomen, maar 
dat gebeurt toch in verschillende 
delen van het rapport. 
 

De accountant wordt beschermd 
ondanks zijn dubbelrol. 
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Niet meenemen van inmiddels 
bekende feiten: 
  Nieuwe raadsaccountant veel 

goedkoper; 

 Nieuwe raadsaccountant werkt alleen 
maar voor de Raad; 

 Nieuwe raadsaccountant belooft zich 
wel aan gestelde termijnen te houden; 

  

Verdienste Westland Verstandig: 
 

 Alleen al in 2014 meer dan € 250.000,-- 
verdiend. 
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Verwijt roekeloosheid 
onterecht 
De drie opdrachten waren 
duidelijk ook goed toegelicht. 
Voor- en nadelen ook goed 
doordacht. Alle mogelijke 
scenario’s door Westland 
Verstandig meegenomen. Zie 
Presidiumvergadering 23april/30 
april. Achteraf: gelopen zoals 
Westland Verstandig aangaf. 
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Conclusie van het rapport: 

 Slecht/open deur/ondermaats; 

Veel spelfouten en foute data. 
Ik kan een handjevol noemen. 

Aanbevelingen zijn open 
deuren: Gedragscode en de 
auditcommissie is al veel eerder 
door Westland Verstandig ook al 
voorgedragen, maar wel in een 
andere vorm dan nu wordt 
gepresenteerd.  
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Kritiek op bijna iedereen 

 In het rapport wordt kritiek geuit op: 
 

Westland Verstandig, de burgemeester, 
College, ROF, griffier, Presidium.  
 

Opvallend is niet op: 
 

 De Raad als orgaan; Over de 
verhoudingen daar gaat het toch om. 

 De accountant; 

 Bepaalde betrokkenen/”regelaars” 
binnen de gemeente; 
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Rol burgemeester 
 Had de burgemeester zijn rol moeten 

nemen? 

 Is het juist dat de adviseurs van de 
burgemeester een politiek beladen 
motie opstellen? 

 Had de burgemeester deze adviseurs bij 
het onderzoek moeten betrekken? 

 Waarom geen inzage in communicatie 
met Van den Heuvel? 

 Waarom geen melding van advies Pels 
Rijcken 3 mei? 

 Met wie nog meer gesproken (VNG)? 
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Kunnen we dan niets met dat 
rapport? 
 Ja zeker, Westland Verstandig ziet in het 
rapport een bevestiging dat zij goed en 
correct gehandeld heeft. Haar stond 
geen ander middel meer open dan 
daadwerkelijk invulling te geven aan haar 
controleplicht en het zijn van 
volksvertegenwoordiger. Gezien de 
hoogte van de declaraties en het volledig 
uit de hand gelopen zijn van opdrachten 
die het College verstrekte. Onbekend bij 
de Raad en flagrante schending van 
regels/afspraken.  

 

20  



De accountant, slager die zijn eigen vlees keurde 
en accountant die zijn zakken vulde, zal duidelijk 
zijn dat Westland Verstandig zeker geen spijt 
heeft van haar optreden; Het sterkt haar om 
kritisch te blijven ook als dat weerstand oproept.  

  
De uitkomst van Van den Heuvel dat alleen 
electoraal gewin de drijfveer is, is tekenend voor 
zijn instelling en zijn vooringenomenheid. 
Opdracht was Westland Verstandig te 
beschadigen en in een kwaad daglicht te 
stellen. Westland Verstandig doet niet meer dan 
haar verkiezingsbelofte aan burgers waarmaken. 
Dat heeft niets te maken met electoraal gewin. 
Dat doet Westland Verstandig overigens niet 
meer of anders dan andere partijen in deze 
Raad.  
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Tot slot 
 
Westland Verstandig staat 

voor transparantie, open en 

eerlijk en zal blijven opkomen 

tegen alles wat daarmee 

botst binnen de gemeente 

Westland. 
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Wat deed deze burgemeester 
met het winkelopeningsbesluit 
van de Raad in 2010: 
 

Hij vroeg de Kroon buiten de 
meerderheid Raad het besluit 
te vernietigen. 
 

Blijkbaar toen wel en nu niet 
toegestaan. 
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Kosten 
 Wat kost de gemeente dit 

spelletje, deze opinie 

(externe/interne uren)? 
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