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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Snoek zegt op verzoek van de commissie toe na te gaan 
waarom is afgeweken van de afspraak om de raad driemaandelijks te 
informeren inzake de bevindingen van de controle van de boeken van 
Panopticon en de commissie hierover te informeren. Hij zegt ook toe 
een procesvoorstel aan de commissie voor te leggen. De informatie is 
eind oktober 2018 beschikbaar voor de commissie.

Afdeling
CC
Verantwoordelijke
Spaans, N.
Email
nspaans@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113659

Stand van Zaken/afdoening
1. na te gaan waarom is afgeweken van de afspraak om de raad driemaandelijks te informeren inzake de 
bevindingen van de controle van de boeken van Panopticon en de commissie hierover te informeren, 
afdoening:
Naar aanleiding van motie 'Belofte maakt open boeken' heeft de wethouder aangegeven dat er geen 
tweede rapportage is opgesteld omdat de rol van de financier (en dus de uitkomst van een controle van de 
boeken) lange tijd onduidelijk bleef. Alle inspanningen zijn in de periode tussen november 2017 tot juni
2018 er op gericht een nieuwe financier te vinden, om daarmee een faillissement van Panopticon af te 
wenden. Een boekenonderzoek in die periode had weinig toegevoegde waarde. In deze periode zijn er 
andere onderwijspartners en met name ook andere financiers gekomen. Amvest is eruit gestapt en Elan 
Wonen en Duwo zijn erin gestapt. Het grootste deel van het omliggende terrein is doorverkocht. Inzet van 
het projectmanagement en Concerncontrol was in die afgelopen periode gericht op het tot stand brengen 
van deze doorlevering en het toetsen van deze doorlevering op de voorwaarden van de raad. Na de 
doorlevering was het een logisch moment om ook de financiële situatie van Panopticon te beoordelen. Na 
de vraag en motie van de raad is direct een afspraak gemaakt tussen Concerncontrol en de stichting 
Panopticon om uitvoering te geven aan het boekenonderzoek.
2. een procesvoorstel aan de commissie voor te leggen.
Met informatienota 2018800055 Stand van Zaken De Koepel is de commisie op 6 december 2018 
geinformeerd en heeft de commissie een procesvoorstel ontvangen voor de volgende boekenonderzoeken 
(zie blz.10 informatienota)
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