OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Oud-burgemeester Van Leeuwen: geen excuus-truus voor falen opvolgers

Opmerkingen van Frank de Grave, voorzitter van de onderzoekscommissie naar
het dossier Sterigenics, in de media schieten mij natuurlijk wel in het verkeerde
keelgat. Ik stel het op prijs daar enige kanttekeningen bij te maken.
1. Op persoonlijk verzoek van burgemeester Waaijer heb ik meegewerkt
aan het BING-onderzoek, dat door de commissie-De Grave zeer
uitgebreid wordt geciteerd.
2. De Grave vond het niet nodig mij te spreken en liet zijn 06-nummer bij
mijn secretaresse achter, om er niet meer op terug te komen. Hoe zo,
herhaaldelijk verzoek.
3. De Grave suggereert in allerlei media dat het in Zoetermeer op
bestuurlijk en ambtelijk gebied een zooitje is. Dat is natuurlijk niet zo.
Om die reden toch enige opheldering:
a. De zogenaamde zelfsturende (ambtelijke) teams pasten in de
reorganisatiebesluiten van de gemeenteraad van medio jaren ’90;
daaraan waren stringente mandaatregelingen verbonden (zie ook
het rapport).
b. Naar aanleiding van Enschede en Volendam is door mij opdracht
gegeven tot een algemene inventarisatie van de
vergunningverlening, die binnen 4 weken tijds tot besluitvorming
in het college van B&W heeft geleid(zie het rapport BING/de
Grave). Anders dan gesteld in het rapport heeft het college
besloten de raad volledig te informeren.
c. Het college heeft daarna opdracht gegeven de
vergunningverlening en de handhaving daarvan ambtelijk in een
sector bijeen te brengen. In het rapport lees ik dat de raad
daarover in de loop van 2004 – na mijn vertrek eind januari 2004 –
om financiële redenen anders heeft besloten. Overbodig om te
zeggen dat daardoor de situatie bij de afdeling Milieu ongewijzigd
bleef en de beschreven ambtelijke ruzie kon voortduren.

d. In het rapport-De Grave wordt gesproken over een rapport van
Cap-Gemini over de toestand bij Milieu, dat in de loop van 2004
(na januari) is verschenen en dat door het college niet aan de raad
is ter kennis gebracht. Hierdoor is achteraf in 2009 de pest
uitgebroken.
e. In mijn tijd was er een actieve lokale driehoek milieu, waaraan
justitie, politie en de wethouder milieu deelnamen. Een pittige
club, die stevig de hand aan de pols hield. Wanneer is die club ter
ziele gegaan? Hierover wordt in het rapport-De Grave niet gerept.
f. Na Enschede en Volendam heeft de Hulpverleningsregio
(Brandweer) zich actief met de risicokaart van Haaglanden,
inclusief Zoetermeer, bezig gehouden. Ook bij de lokale brandweer
zijn ingrijpende wijzigingen tot stand gebracht; hetgeen o.a. moge
blijken uit de benoeming van de nieuwe brandweercommandant,
tevens directeur rampenbestrijding.
g. De suggestie wordt gewekt, dat door het instellen van zelfsturende
teams en de mandatering in onze organisatie, de bestuurders hun
verantwoordelijkheid konden ontlopen. Elke zich respecterend
bestuurder weet wat zich in zijn portefeuille afspeelt en zo niet,
dan is dat hem/haar zeer kwalijk te nemen. Kennelijk was deze
gulden regel na de Diftar-affaire niet meer opportuun. En heeft dit
tot de niet-geringe problemen bij Sterigenics geleid.
h. Ik werp verre van mij de al te gemakkelijke suggestie als zouden de
bestuurders na mijn periode geen enkele blaam treffen. Ik verwijs
daarvoor naar het bovenstaande.
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