Op 22 okt. 2020, om 14:30 heeft Alex Deelen ( Devocare ) <a.deelen@devocare.nl> het volgende
geschreven:
Geachte heer Nauts,
Ik heb zojuist Rene Panen telefonisch gesproken aangezien ik niet alle stukken goed had ontvangen.
Ik zou graag een punt toevoegen aan de agenda en dat is het volgende. Naar aanleiding van de vorige
vergadering merkte ik op dat veel aanwezigen veel vragen (en vraagtekens) hadden over de
totstandkoming en het proces rond de WKI en de advieskosten. Ook gaf het klankbord bij haar
bevindingen aan te laat te zijn betrokken. Er is toen ook gesproken om een onderzoek te laten doen
naar het handelen van het bestuur. Er is toen aangegeven dat dit punt niet op de agenda stond (er
werd immers alleen uitleg gegeven over bevindingen van het bestuur). Er is toen ook gevraagd
wanneer dit wel kon en dat zou bij de volgende vergadering zijn (dus deze). Ik merk op dat dit niet
terug te vinden is in de agenda.
Ik zou daarom ook dit agendapunt willen toevoegen en voorleggen aan de vergadering:
Een onafhankelijke (onderzoeks)commissie in laten stellen hoe en of de totstandkoming van de
besluiten die gemaakt zijn door het bestuur binnen het kader van het mandaat vallen met betrekking
tot de kosten van advisering, juridische bijstand, aanschaf van de WKI en de daar uit voort vloeiende
aanbesteding. Dit onderzoek is drieledig: Ten eerste: Zijn de leden en vergadering correct
geïnformeerd? Ten tweede: Zijn er besluiten genomen die (financiële) schade hebben veroorzaakt
voor de VVE’s en/of haar bewoners en zo ja kunnen deze toegerekend worden aan het bestuur? Ten
derde om inzicht te krijgen in het proces om in de toekomst gemaakte fouten te voorkomen. Ik wil de
vergadering vragen of er een meerderheid is om een dergelijke commissie in te stellen.
Tot volgende week donderdag.
Met vriendelijke groet,
Alex Deelen (bestuur Onderwijsboulevard)

