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Betreft: verzoek om onderzoek naar integriteitsvraagstukken 
college van B&W in Amstelveen

Geachte heer Boorsma,

In uw brieven van 1 7 oktober en 1 6 november 2016 vraagt u mij een 
onderzoek in te stellen naar integriteitsvraagstukken rond het college 
van B&W in Amstelveen en in het bijzonder naar wethouder Raat inzake 
het dossier van de bunker in Elsrijk. In uw brief verwijst u naar artikel 
1 82 lid c van de Provinciewet. Dit lid beschrijft de adviserende en 
bemiddelende rol van de commissaris van de Koning bij verstoorde 
bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke 
integriteit van een gemeente in het geding is.

Ik heb uw uitgebreide dossier grondig laten doornemen. Uit uw dossier 
blijkt dat u uw klachten rond de handelwijze van de wethouder onder 
andere heeft voorgelegd aan de betreffende wethouder, het college van 
B&W, de burgemeester en aan de fracties van de gemeenteraad. 
Daarnaast bevat uw dossier kopieën van aangiften welke zijn gezonden 
aan het openbaar ministerie. Zoals u in uw brieven terecht aangeeft, is 
de gemeenteraad de hoogste instantie in de gemeente en heeft de 
gemeenteraad in deze een controlerende taak ten aanzien van het 
college van B&W en ten aanzien van de informatieverstrekking door dat 
college.

Ik ben het uiteraard met u eens dat de informatieverstrekking naar met 
name omwonenden en belanghebbenden zorgvuldig dient te gebeuren. 
Ik zal het college van B&W verzoeken nogmaals aandacht aan uw 
klachten te besteden.

In de toegezonden documentatie is onvoldoende onderbouwd dat de 
bestuurlijke integriteit van de gemeente in het geding is. Op basis van 
de aangeleverde informatie zie ik geen reden om verder actie te 
ondernemen.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Een afschrift van deze brief met als bijlage uw dossier stuur ik aan 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.


