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Gebeurtenis Rusthof
e-mail 1.pdf; e-mail 2.pdf

Beste heer, mevrouw,
U heeft aangegeven per mail op de hoogte gehouden te willen worden over de gebeurtenis op Rusthof. Er is nieuwe
feitelijke informatie waarover ik u nu deze e-mail stuur.
Uw zorgen en verdriet over het feit dat op veel vragen nog geen antwoord is, raken mij.
In deze complexe zaak heb ik net als u ook liever vandaag antwoorden dan later. Tegelijkertijd hecht ik waarde aan
het onafhankelijke onderzoek van de Nationale Ombudsman. Daarmee hopen we op een zorgvuldige en
onafhankelijke manier een zo compleet mogelijk beeld te kunnen geven over wat er is gebeurd op 11 september jl..
Daarbij snap ik dat onze zorgvuldige aanpak op gespannen voet staat met de snelheid die voor u van groot belang is.
In de bijlage van deze e-mail vindt u twee e-mailberichten. Ze gaan over de aanvraag van de zes mensen die op
Rusthof onderzoek deden op 11 september en de reactie op de gemaakte afspraken. In de berichten zijn
persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn naar personen weggelakt. Deze e-mailberichten zijn
recent gevonden naar aanleiding van een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur (zie www.rijksoverheid.nl)
aan de gemeente. Met het verstrekken van deze feitelijke informatie willen wij een bijdrage leveren aan het
scheppen van inzicht. Vanzelfsprekend zijn deze mails ook doorgestuurd aan de Ombudsman. U heeft al eerder
kennis kunnen nemen van het onderzoek van de Ombudsman.
Kort geding
Dat deze nieuwe informatie is gevonden, is ook gemeld door de advocaat van de gemeente tijdens de behandeling
van het kort geding op 30 november jl. dat tegen de gemeente was aangespannen. In dit kort geding werd gevraagd
om meer informatie over de groep mensen die op Rusthof onderzoek heeft gedaan en hun activiteiten op 11
september. Daarna is de informatie overgedragen aan de cliënten van de advocaat. Op datzelfde moment heeft de
gemeente besloten de informatie ook voor andere nabestaanden openbaar te maken. Met deze e-mail geven wij
dezelfde informatie ook aan u.
In een bericht van het college aan de gemeenteraad is de volgende mededeling opgenomen.
van
Rusthof zal in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de Ombudsman zijn functie/werkzaamheden de
komende periode niet uitoefenen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen daarover verdere
afspraken worden gemaakt. Dit betreft een personele aangelegenheid waarover verder geen mededelingen worden
gedaan.
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze e-mail? Dan kunt u een e-mail sturen aan burgemeester@amersfoort.nl of
bellen met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 033.
Op www.amersfoort.nl/cba vindt u de openbare documenten van dit dossier.
Aan het begin van deze e-mail heb ik aangeven dat ik de spanning ervaar van de zorgvuldige aanpak en de snelheid
die voor u van belang is. Ik hoop dat op korte termijn duidelijkheid komt over wat plaatsvond op 11 september. De
Ombudsman heeft ons laten weten op 17 december de resultaten van het onderzoek te publiceren.
Met vriendelijke groet,
Lucas Bolsius, burgemeester
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