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Aanvraag per mail voor onderzoek
begraafplaats Rusthof
Gesprek door
met groep n.a.v.
aanvraag. En hierop volgend een positief
besluit op verzoek.
Reactie van de groep via mail op gesprek
dat naar aanleiding van mail heeft
plaatsgevonden.
Bezoek groep aan Rusthof
Datum brief vinder camera.
Burgemeester wordt door fractievoorzitter
geattendeerd op brief van vinder. Contact
door burgemeester met vinder camera,
wethouder
,
en
fractievoorzitters.
Burgemeester informeert
gemeentesecretaris. Gemeentesecretaris
neemt contact op met
.
Ambtelijk en bestuurlijk is er in deze week
informatie opgehaald bij het CBA.
Contact tussen directeur en contactpersoon
van groep, naar aanleiding van brief vinder
camera.
Later die dag volgt mail van contactpersoon
van groep met verslag van bezoek aan
Rusthof op 11 september aan
en
medewerker Rusthof. Deze informatie is
pas later (29-11) bij het college bekend.
Burgemeester ziet filmfragmenten van 11
september.
Contact door
met contactpersoon
groep om feiten te checken naar aanleiding
van vraag AD, o.a. over hoe de groep te
duiden. Contacten verliepen alleen via
directeur vanwege de angst bij de groep
dat hun identiteit bekend zou worden.
Vanwege heftige reacties op (social) media.
Vraag van het AD (heeft brief in bezit),
voorafgaand aan beantwoording contact
met briefschrijver door burgemeester.
Eerste artikel AD.
Burgemeester ontvangt zes filmpjes van de
gevonden camera via een medewerker van
de gemeente.
Contact met ouders door burgemeester
n.a.v. reacties op artikel AD op Facebook.
Afgesproken is een brief te sturen met
uitleg en een gesprek te organiseren.
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Eerste brief aan nabestaanden (ca. 300
ouders van overleden kinderen). Om de
precieze informatie te achterhalen voor de
brief is voorafgaand gesproken met de
directeur en de medewerker die mee is
geweest op 11 september. Met de
informatie die toen beschikbaar is gesteld,
is de brief geschreven.
Brief aan alle nabestaanden (ca. 9.000),
collegebericht aan gemeenteraad
Actualiteitenraad, vragen PvdA en
Amersfoort 2014 over Rusthof. Loco
burgemeester
heeft
vragen beantwoord. Burgemeester was
thuis i.v.m. corona in gezin.
Gesprek met circa 70 ouders van overleden
kinderen.
Honderden berichten kwamen binnen n.a.v.
eerste brief.
Ambtelijk team samengesteld, spoed
overleg om acties uit overleg met ouders op
te pakken.
Besluit in bestuurlijk overleg om
onafhankelijk onderzoek in te stellen en
eerste contact met Ombudsman door
burgemeester.
Bestuurlijk overleg over gebeurtenis
Rusthof.
Feitenrelaas incl. kaartje gewandelde route
gemaakt door medewerker Rusthof op
verzoek van burgemeester. Deze informatie
is opgevraagd in het kader van het contact
van de burgemeester met het OM, dat als
doel of er eventueel sprake zou zijn van
grafschennis. De informatie is aan het OM
gestuurd, maar niet in behandeling
genomen omdat er inmiddels aangifte was
gedaan. De informatie is daarna
aangeleverd bij de Ombudsman.
Bij ons bekend dat eerste aangifte bij
politie is gedaan door nabestaanden.
Tweede brief aan nabestaanden over
onafhankelijk onderzoek en afspraken die
zijn gemaakt tijdens de bijeenkomst op 14
oktober. In deze brief is gevraagd hoe
mensen op de hoogte willen blijven. Circa
800 mensen geven aan geïnformeerd te
willen blijven. Op dit moment is ook de
website live van de gemeente.
Collegebericht over onafhankelijk
onderzoek Nationale ombudsman.
Mail
over mogelijke
belangenverstrengeling. Wordt behandeld
als integriteitsmelding.
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Visscher is gemeld dat zijn mail wordt
opgevat als een integriteitmelding en in
behandeling wordt genomen na afronding
onderzoek van de Ombudsman.
Eerste gesprekken Ombudsman
Wob verzoek van RTV Utrecht ontvangen.
Gesprek tussen burgemeester, familie en
advocaat nadat was aangegeven een kort
geding eventueel te willen aanspannen.
Nieuwe informatie gevonden over
totstandkoming afspraken gebeurtenis 11
september in kader van Wob-verzoek.
Direct aangeleverd aan Ombudsman.
Toelichting
op nieuwe
informatie.
Eerste globale en beperkte scan
mailbox
.
Gericht intern onderzoek in digitale
bestanden
.
Brief van de Ombudsman met bevestiging
opdracht en publicatie datum.
College wordt gemeld nieuwe e mails
gevonden.
legt zijn functie tijdelijk
neer.
Inhoud v.d. mail van 4 oktober bekend bij
het college (mail met samenvatting).
Brief/mail aan nabestaanden over datum
publicatie Ombudsman, collegebericht aan
gemeenteraad.
Kort geding en daarna twee e-mails
overhandigd aan de advocaat van de
familie. Daarna gelijk besloten de mails
openbaar te maken.
Start extern onderzoek in digitale
bestanden, als onderdeel van
integriteitsonderzoek door Bing.
Brief/mail en collegebericht over gevonden
mails in het kader van Wob-verzoek en 2
mails openbaar gemaakt.
Filmpjes behorende bij mail met
samenvatting bekend bij college.
Gesprek burgemeester met nabestaanden
van graf dat te zien is in één van de
filmpjes en onderzoek intern bij gemeente
om te achterhalen welke andere graven op
ander filmpje bedoeld worden.
Raadsvragen
ingediend.
Belanghebbenden graven uit filmpje
geïnformeerd door burgemeester.
Rapport Nationale ombudsman openbaar en
Wob stukken openbaar.

Het college is via de collegevergaderingen wekelijks bijgepraat over de ontwikkelingen
rondom de gebeurtenis en het onderzoek daarnaar.
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