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Geachte,
Opnieuw heeft u schriftelijke vragen (Art.33 RvO) gesteld over het project Happy People.
Dit ondanks eerdere antwoorden op uw vragen door de portefeuillehouder en ons college.
Ook de door het college georganiseerde informatiebijeenkomst over dit project, waar de
fractie HulstPlus -naast de andere fracties- gelegenheid is geboden vragen te stellen aan
medewerk(st)ers van Hulst voor Elkaar, heeft schijnbaar onvoldoende antwoorden voor
uw fractie opgeleverd.
Ondanks de wens van ons college om met een positieve grondhouding verder te gaan met
dit project en de discussie over het rapport Happy People fase I tijdvak 2016-2018 af te
sluiten, blijft uw fractie volharden in het stellen van vragen. Hiermee stelt u het college
voor een dilemma. Klaarblijkelijk kunt of wilt u geen genoegen nemen met de gegeven
uitleg en de toezegging dat leermomenten uit de eerste fase van het project zullen
worden meegenomen. Daarnaast lijkt u ook niet te willen of kunnen accepteren dat het
college -onder verwijzing naar ons schrijven inzake de Informatieverstrekking- van
mening is dat het getuigt van weinig respect wanneer een gemeenteraad de controle
positie van een Raad van Bestuur en/of een Raad van Toezicht over gaat nemen. Naar de
mening van ons college controleert de gemeenteraad het college en geen stichtingen,
verenigingen en/of organisaties.
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Het college heeft dan ook overwogen om u te melden dat wij kennis hebben genomen
van uw kwalificaties en interpretaties over het verloop van fase I van dit project.
Vervolgens wilden wij u melden dat ons college akkoord gaat met de conclusie dat wij
het niet eens zijn met elkaar en dat wij dat klaarblijkelijk ook niet worden over dit
onderwerp. Hier hadden wij de beantwoording van uw vragen mee willen afsluiten.
In de schriftelijke vragen doet u echter onder punt 14 een -in de ogen van ons collegeonbehoorlijke en ongenuanceerde uitspraak waarbij uw fractie concludeert dat er sprake
is van een schijn van belangenverstrengeling. Daarmee beschuldigt u een ambtenaar op
de voorhand van niet integer handelen en beschadigt u willens en wetens een persoon op
grond van een eigen (subjectieve) interpretatie. Het college neemt u dit kwalijk.
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In ons land is iemand schuldig wanneer dit wettelijk en onomstotelijk bewezen is. Van
bewijs is echter geen sprake wel van vooringenomenheid en - opnieuw- uw eigen waarheid.
Op grond van de stellige beschuldiging door uw fractie hebben wij aan de huidige directeur
Hulst voor Elkaar gevraagd na te gaan op welke wijze de aanbesteding NIA cursus en
afspraken uit de periode 2016-2018 tot stand zijn gekomen. Deze heeft als volgt
gereageerd:

“Het is onbetamelijk hetgeen gesteld wordt in bewering nummer 14 waarin een rechtstreekse
beschuldiging wordt geuit ten aanzien van een ambtenaar. Het zonder aanleiding stellen van
een schijn van belangenverstrengeling is onacceptabel.
De feiten:
De integriteit van betrokkenen is niet in het geding.
Aanbestedingen en afspraken uit die periode zijn gedaan voordat de persoon in kwestie bij de
regiegroep aansloot en voordat deze persoon interim directeur werd bij Hulst voor Elkaar.
We zijn met diverse (commerciële) partijen uit de wijk in zee gegaan, afspraken hebben
medewerkers van Hulst voor Elkaar gemaakt en die zijn volledig te verantwoorden.
In het voorstadium hebben we gewerkt met een stuurgroep waarin die partijen vaak
vertegenwoordigd waren.
Organisaties uit de wijk hebben alle bijgedragen aan het tot stand komen van Happy People.
De overeenkomsten die we zijn aangegaan staan op geen enkele manier ter discussie.”
Nu deze verklaring van de (nieuwe) directeur van Hulst voor Elkaar helder is wensen wij ons
nadrukkelijk te distantiëren van uw suggestieve uitlating. Het zou uw fractie sieren dat u
een welgemeende excuusbrief schrijft aan betrokken ambtenaar in afschrift aan de
gemeentesecretaris als hoofd van de ambtelijke dienst. Inzake uw verzoek inzake het
verstrekken van inzicht in financiële gegevens verwijzen wij naar ons schrijven inzake
‘Informatieverstrekking’.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,
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