
Persbericht Raad 
 
Openbare verhoren raadsenquête leningenportefeuille 
 
Beverwijk  De onderzoekscommissie die de leningenportefeuille van de gemeente 
onderzoekt, start met openbare verhoren. Hiertoe zijn getuigen opgeroepen. Centraal 
staan de vragen wie bij de totstandkoming van de leningen in 2009 betrokken waren, 
hoe de besluitvorming is voorbereid en of en in hoeverre het college de raad had 
moeten informeren over het besluit om leningen aan te gaan. Met de verhoren hoopt 
de commissie informatie te vergaren die zij nodig heeft voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen die haar door de gemeenteraad zijn opgedragen. 
 
Aanvang en locatie 
Na dossieronderzoek en een aantal informele gesprekken gedurende de afgelopen maanden, vinden vanaf 24 
februari 2017 de openbare verhoren plaats. De openbare verhoren worden gehouden in de raadzaal van het 
stadhuis van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk. De verhoren zijn toegankelijk voor 
belangstellenden. Voor de rust en concentratie is het vrij in- en uitlopen tijdens de verhoren beperkt. De verhoren 
zullen live worden gestreamd via https://beverwijk.raadsinformatie.nl/live. Voor achtergrondinformatie over de 
commissie, haar onderzoeksopdracht en werkwijze raadpleegt u op internet de speciale website: 
http://www.beverwijk.nl/bestuur/raadscommissie-leningenportefeuille_42171/  
 
 
Werkzaamheden commissie na de verhoren 
Aan de hand van de verhoren bekijkt de commissie wat de volgende stappen in haar onderzoek zullen zijn. 
 
 
Het schema met tijden en namen. 
Achter elke naam staat de functie die de getuige in 2009 bekleedde. 
 
Vrijdag 24 februari 2017 
14:30 u  16:00 u    Dhr. J.F.C. van Leeuwen   burgemeester 
 
Dinsdag 28 februari 2017 
14:30 u  15:30 u    Dhr. C.P. de Ridder   afdelingshoofd  
           financiële administratie  
16:30 u  17:30 u    Dhr. V.G.A. Kellenaar   fractievoorzitter 
 
Donderdag 2 maart 2017   
10:30 u  11:30 u    Dhr. A.L.C.S. Lantain   gemeentesecretaris 
13:30 u  14:30 u    Dhr. C.J.M. Bodewes   fractievoorzitter 
 
Dinsdag 7 maart 2017   
10:00 u  11:00 u    Dhr. F.H.J. Koster   fractievoorzitter 
12:00 u  13:00 u    Dhr. H. Erol    fractievoorzitter 
14:00 u  16:00 u    Dhr. M. Dijkshoorn   wethouder 
 
Donderdag 9 maart 2017 
10:00 u  10:30 u    Dhr. F.J.A. Mosk    wethouder 
11:30 u  12:00 u    Dhr. F. Frowijn    wethouder 
13:30 u  14:00 u    Mw. J.W.J. Dorenbos  de Hen  wethouder 
  
 
Beverwijk, 20 februari 2017 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor nadere informatie kunt u (na vandaag) contact opnemen met mr. R.G. Grauwde, 
Raadscommunicatieadviseur gemeente Beverwijk, telefoon 0251 - 256 256. Pers is van harte welkom en wordt 
verzocht zich zoveel mogelijk vooraf via voornoemd telefoonnummer aan te melden voor een goede logistieke 
orde. 
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