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Aan de leden van de gemeenteraad

van de gemeente Noordwijk

Noordwijk, 31 december 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Noordwijk,

Op deze laatste dag van 2018 wil ik u, dankzeggen voor uw inzet voor de gemeente

Noordwijk. Het was een jaar waarin hard is gewerkt om op tijd alle zaken voor de fusie
geregeld te hebben. Vanavond draag ik mijn taken en bevoegdheden over aan de nieuwe
burgemeester mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld.

In mijn laatste brief aan u heb ik aangegeven op welke manier het vraagstuk van
ondermijning, integriteit en cliëntalisme aangepakt kan worden. Daar is moed voor nodig maar
gezien de vele discussiestukken in de media ben ik tevreden dat uw raad die stappen ook gaat

zetten.

In vervolg op mijn brief ben ik inmiddels verder gegaan met het in kaart laten brengen van
mogelijke integriteitsvraagstukken en ondermijning. Een eerste rapportage heb ik ontvangen

en zal deze aan mijn opvolgster overdragen. Dat geldt ook voor het plan van aanpak voor het
maken van een risicoscan/analyse op genoemde gebieden. Het Regionaal Informatie en
Expertisecentrum (RIEC) heeft mij een gespecialiseerd bureau aanbevolen en inmiddels heb ik
van dit bureau een voorstel en offerte ontvangen. ik ga ervan uit dat er met u de komende tijd
- en ik zal dit de griffier ook aangeven - aan dit vraagstuk voortvarend gewerkt zal worden.

Het bestrijden van ondermijning en ongewenste beïnvloeding, waaronder het cliëntalisme,
heeft een zeer hoge prioriteit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre!aties.
De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk en is mede de bewaker van de aanpak, maar
het spreekt voor zich dat de burgemeester dit alleen maar kan met uw onvoorwaardelijke
steun. ik ga van uw steun uit en wens u, die beëdigd gaan worden, veel wijsheid toe in de
komende raadsperiode!

Jãh Rijpstra -

Burgemeester Nrdwijk 2014-2018
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