From: Berg, Paul van den
Sent:
Thursday, January 23, 2014 11:05:19 AM
To:
Merks, Anton
Cc:
Subject: Schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur, t.a.v. de voorzitter

Geachte voorzitter,
Tijdens de recente AB vergadering d.d. 22 januari jl. werd door het nieuwe AB-lid, de heer Dubbelman, de eed afgelegd, met daarin
het volgende onderdeel:
“Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te
laten”
In vervolg op deze belofte stellen wij de navolgende vragen:
Direct voor de kerstdagen was onze fractie op het kantoor van het waterschap en was getuige van een komen en gaan van “afgevers”
van relatiegeschenken, die zich als zodanig ook bekend maakten aan de receptie. Tijdens ons wachten in de receptie-area werden
diverse relatiegeschenken (in geschenkverpakkingen) vervolgens afgehaald door medewerkers van het waterschap.
Vervolgens hebben wij in een vergaderruimte (met open deur) gewacht (op de eerste verdieping van het kantoor), waar wij op de gang
medewerkers van het waterschap tegen elkaar hoorden zeggen dat de (wijn)geschenken, afgeleverd voor het bestuur en medewerkers,
dit jaar wel een enorme omvang hadden. “De voorraad is echt bijzonder groot”, zo werd gesteld.
Vragen:
·
Hoe worden ALLE cadeaus en giften voor bestuur en medewerkers geregistreerd? Hoe borgt u dit? Wat voor instructies
hebben bv. medewerkers van de receptiebalie hierover?Wij vragen u een overzicht van de geschenken voor medewerkers en
bestuur (wat, hoeveelheid, gever, voor wie). Waar zijn deze geschenken nu of waar zijn deze opgeslagen? Wat gaat er mee
gebeuren?
·
Indien de cadeaus en giften niet worden geregistreerd, waarom niet?
·
Hoe wordt de waarde van de giften bepaald?
·
Welke “spelregels” heeft het waterschap voor giften voor bestuur en medewerkers?
Hoe controleert u deze
“spelregels”?
·
Hoe informeert u gevers van relatiegeschenken over de “spelregels” die gelden voor relatiegeschenken? Hoe houdt u
(potentiele) gevers aan deze “spelregels”?
·
Worden relatiegeschenken die niet voldoen aan de “spelregels” beleefd geweigerd en/of teruggestuurd? Zoniet, waarom
niet?
·
Hoe rijmt u het ontvangen van de relatiegeschenken met bovengenoemde eed?
·
Vindt het DB niet dat door het aannemen van geschenken, het bestuur en medewerkers op zijn minst de verdenking over
zich afroepen, dat hierdoor mogelijk in de dienstbetrekking iets zou kunnen worden gedaan of nagelaten ten gunste van de
“gulle gevers”? Zo niet, waarom vindt u dat dan niet?
Uiteraard vertrouwt onze fractie volledig op correct handelen van bestuur en medewerkers inzake relatiegeschenken. Daarom is een
heldere en volledige uitleg over hoe u hier "zuiver" en transparant mee om gaat een goede zaak en daarom zeer gerechtvaardigd.
Wilt u zo vriendelijk zijn dit schrijven ook per direct (voorafgaand aan behandeling door het dagelijks bestuur) door te sturen aan het
algemeen bestuur?
Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.
Dank en met vriendelijke groeten,
Namens fractie Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne
Paul H.M. van den Berg

