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Van:
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 10:25
Aan:
Onderwerp: FW: Concept brief, akkoordverklaring en informatieverzoek gemeente
Bijlagen: Informatieverzoek (vervolg)onderzoek Beverwijk - NvNI.docx; Opzet brief 

akkoordverklaring.docx; Memo infortmatie onderzoek en Akkoordverklaring 
Integriteitsonderzoek Beverwijk.docx

 
 

Van: @necker.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 september 2022 15:32 
Aan: @Beverwijk.NL> 
Onderwerp: Concept brief, akkoordverklaring en informatieverzoek gemeente 
 
Beste , 
 
Zoals we vanmiddag bespraken stuur ik je hierbij: 
 
/            een concept brief aan betrokkene die jullie kunnen gebruiken ter vastlegging van de mededeling dat er een 
onderzoek wordt gedaan;  
/            de akkoordverklaring die als bijlage bij jullie brief gevoegd dient te worden. We kunnen verder van start 

zodra betrokkene de verklaring ondertekend aan mij of  heeft teruggestuurd. 
/            het nieuwe informatieverzoek voor de gemeente. Fijn als we de informatie deze week kunnen ontvangen. 
 
Ten aanzien van het inplannen van de interviews geldt dat we die graag op het gemeentehuis willen houden, als dat 
voor de gemeentesecretaris en de betrokkene akkoord is? Het kan ook bij ons op kantoor in Utrecht.  Via Teams zou 
eventueel ook kunnen. We willen graag beide interviews op dezelfde dag houden, eerst met betrokkene (1,5 uur) en 
vervolgens -met tussenruimte van een uur- met de gemeentesecretaris (ook 1,5 uur). Deze volgorde is belangrijk. 
 
Het lijkt mij wijs om vast te kijken wat er mogelijk is, ook al is de akkoordverklaring nog niet retour. 
 
Opties voor volgende week zijn wat ons betreft (uitgaande van onze fysieke aanwezigheid in Beverwijk):  
Maandagochtend 19 september vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur 
Dinsdagmiddag 20 september vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
Donderdag 22 september van 10.00 uur tot 14.00 uur 
 
Als de interviews in Utrecht kunnen plaatsvinden is er iets meer ruimte. Hetzelfde geldt voor het voeren van de 
beide gesprekken via Teams. 
 
Ik hoor graag, vriendelijke groet, 
 
 

 
[M]  
  
Necker van Naem | KVK 30194351 
[T] 030 - 233 4131 
  
Je vindt me op LinkedIn en je bereikt me het beste op maandag, dinsdag en donderdag. Volg je ons op twitter? @neckervannaem 
 




