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Geachte burgemeester, mevrouw Spies,
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de gemeenteraad van Alphen aan
den Rijn werd wakker geschud door de stichting Waakhond.
Ter herinnering even heel kort de feiten:
• De golfclub Zeegersloot heeft miljoenen gemeenschapsgeld achtergehouden door de exploitatie-winst van de stichting in eigen zak te
steken.
• De golfclub heeft van dat geld een eigen golfbaan laten aanleggen .
• De golfclub heeft zich de openbare banen toegeëigend door eigenhandig de stichting op te heffen buiten medeweten en zonder toestemming van college en raad.
Mocht u schrikken van deze korte opsomming of zelfs twijfelen aan het waarheidsgehalte ervan (u bent immers kortgeleden nog vriendelijk ontvangen
door de golfvereniging) , 1 is door club én college toegegeven, 2 is in de door
BDO gemaakte rapportage in cijfers uitgedrukt, 3 is de overtuiging van het
college, uitgedrukt in hun 'ontlastende' presentatie als: de boekhouding van
openbare baan en eigen baan is niet meer te scheiden.
De stichting Waakhond acht een dusdanig geknoei met samenlevingsgeld met
medeweten van voormalige colleges een ernstige schending van de openbare
orde en aldus een zaak voor de burgemeester, die immers de wettelijke opdracht heeft de openbare orde te bewaken en misstanden in het lokale openbaar bestuur op te lossen en/of ervan aangifte te doen.
Wat vorige burgemeesters en wethouders al jaren van hun bordje veegden
(zie waakhond.org) is uiteindelijk door 'een deel van' de gemeenteraad opge pakt. In de raadsvergadering van 28-3-2013 (dus ná de 'ontlastende' presentatie van het college) werd er een motie gepresenteerd die het college opdracht
gaf het verleden te onderzoeken en de zaken voor de toekomst op te lossen.
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Het college i.c. wethouder Du Chatinier heeft de aanname van deze motie we ten te voorkomen door te beloven snel en adequaat zelf actie te ondernemen.
Het is dus tijd om eens te vragen wat er in deze twee jaar voor verbeteringen
zijn aangebracht.
Inmiddels hebben alle verenigingen te horen gekregen dat de subisidieverlening herbeoordeelt wordt. De miljoenen door de golfclub achtergehouden en
het nog steeds (weliswaar wederrechtelijk) gratis gebruik van baan en grond is
overduidelijk een vorm van subsidie. Mocht blijken dat de beloofde maatregelen zijn uitgebleven dan kan de stichting Waakhond niet anders concluderen
dan dat ook uw college voortgaat met het wederrechtelijk bevoordelen van
een private vereniging.
Graag horen wij op korte termijn van u:
• Wat heeft het college i.c. wethouder Du Chatinier met de golfvereniging afgesproken omtrent het teruggeven van de stichtingseigendommen, en de heroprichting van de wettelijk besloten (ministerie, gemeenteraad) exploitatiestichting?
• Wat heeft het college i.c. wethouder Du Chatinier afgesproken met de
golfvereniging omtrent de teruggave van de derde baan die immers
met publiek (stichting-) geld is opgericht?
• Wat is er met de heropgerichte stichting afgesproken over de hoogte
van de 'marktconforme' huur die elke sportvereniging moet betalen?
• En in het algemeen, wij willen graag (zo mogelijk zonder de noodzaak
van een WOB-verzoek) al de gemeentelijke informatie over de onderhandelingen en besluiten rond en over de golfclub/stichting/vereniging.
Hoogachtend,

Herman Gerritsma, secretaris

Paul Uljé, plv. secretaris

c.c.: Inwoners van Alphen aan den Rijn
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