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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u ons rapport “Nabeschouwing over het project Hansa” aan.
Op 13 juni jl. is het concept-rapport aan het college van B&W en de gemeentesecretaris
toegezonden in het kader van hoor en wederhoor. De schriftelijke reactie van het college,
gedateerd 27 juni jl., door ons ontvangen op 30 juni jl., heeft ertoe geleid dat wij het
concept-rapport op enkele punten hebben aangepast. Hoewel het gebruikelijk is de
reactie van het college aan onze rapporten als bijlage toe te voegen, doen wij dat in dit
geval niet vanwege enige in die reactie door het college als vertrouwelijk beschouwde
informatie.
Voor het gehele onderzoek c.q. de daarover in de raadscommissie te zijner tijd te geven
toelichting geldt trouwens dat wij niet alle informatie die wij hebben ontvangen in onze
rapportage hebben kunnen opnemen, omdat het college ons heeft gevraagd daarmee
prudent om te gaan, en wij daarmee hebben ingestemd.
Overigens stellen wij vast dat het college in zijn reactie niet ingaat op de leerpunten die
wij aan het slot van ons rapport hebben vermeld.
Het presidium heeft op 6 juli jl. kennis genomen van het concept-rapport en aangegeven
dat het doorgestuurd kan worden naar de raad. Op 10 juli hebben wij het rapport
definitief vastgesteld. Naar verwachting vindt behandeling van het rapport plaats tijdens
de commissievergadering van 7 september 2017 en de raad van 14 september 2017.
Uiteraard zijn wij graag bereid dan een nadere toelichting te geven en eventuele vragen
te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk,

A.G. Hengeveld
voorzitter
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