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Betreft: vervolg rapport Berenschot

Geachte raadsleden,
Maandag 19 november jl. heeft de Commissaris van de Koningin het rapport Berenschot
gepresenteerd. Bij de presentatie heb ik als burgemeester een verklaring afgelegd. Als
voorzitter van de raad heb ik gezegd dat ik met de raad en het college in gesprek zal gaan
over de omgangsvormen in de Delftse politiek. Het rapport Berenschot en de zorg van de
commissaris over de politiek-bestuurlijkecultuur in Delft vormen voor mij aanleiding om dit
gesprek met u aan te gaan. De negatieve beeldvorming rondom het openbaar bestuur in
Delft kan ook uiteindelijk het vertrouwen van de Delftenaren in het bestuur van haar stad
aantasten. Om deze redenen ga ik graag het gesprek met u aan. Ik vertrouw erop dat u deze
aanleidlng onderschrijft en gezamenlijk het gesprek aan wilt gaan over onze
omgangsvormen.
Samen met een externe gezaghebbende persoon wil ik met u en het college inventariseren
wat er anders zou kunnen en moeten in onze politieke arena. Ik sta daarbij open voor alle
opvattingen over de wijze waarop de politieke-bestuurlijke cultuur in onze stad zou kunnen
worden vormgegeven. Mijn rondgang is nadrukkelijk bedoeld om de verschillende manieren
van politiek bedrijven tot hun recht te laten komen. Maar wel op een manier waarbij een
gezonde scepsis vanuit de controlerende macht jegens het bestuur niet leidt tot een
ongezond wantrouwen jegens elkaar.
Mijn intentie is om deze gesprekken eerst individueel te voeren met alle fractievoorzitters, de
heer Stoelinga en de raadsleden die daar met mij over van gedachten willen wisselen. De
resultaten van deze serie gesprekken wil ik vetvolgens gezamenlijk met u bespreken. Over
de precieze invulling van de gesprekken en het vervolg zal ik nog met u overleggen.
Ik kijk uit naar een vruchtbare discussie met u over dit belangrijke thema.
Met vriendelijke groet,
Mr. drs. G.A.A. Verkerk
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