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Medio juli is door het Openbaar Ministerie(OM) een rechercheonderzoek gestart naar
mogelijke corruptie en valsheid in geschrifte bij de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs
Rotterdam (BOOR) en de Stichting Prosco. Het onderzoek is gericht op mogelijke ontduiking
van de regels met betrekking tot onderhouds- en bouwwerkzaamheden voor scholen. Bij de
inval is een deel van de administratie meegenomen en een deel verzegeld.

Het fraudeonderzoek is gestart na meldingen van raadsleden van de fractie van Leefbaar
Rotterdam ter zake. Onder leiding van het Openbaar Ministerie zijn door de Bovenregionale
Recherche Zuid-West onderzoekingen gedaan in de kantoren van de Stichting BOOR en
Stichting Prosco en het woonhuis van een medewerker van Stichting BOOR. De
Bovenregionale Recherche Zuid-West heeft hiervoor een specifiek team ingesteld. Het
fraudeonderzoek is gericht op de periode vanaf 2005. De betrokkenheid van de gemeente bij
genoemd onderzoek is vooralsnog beperkt tot het verstrekken aan de recherche van relevante
documentatie (JOS) met betrekking tot het onderzoek bij de Stichting. Bij JOS zijn
opgevraagd: beschikkingen, offertes van de aanbesteding en gunning,
opdrachtverstrekkingen, facturen, eindafrekeningen en verantwoording en de daarbij horende
accountantsverklaringen. Over het fraudeonderzoek door de recherche is in juli uitgebreid in
de media gepubliceerd. De raadscommissie BVM is door middel van een brief van de
wethouder juli 2011 geïnformeerd. De uitkomsten van het fraudeonderzoek bij het OM zijn nog
niet bekend.

Overleg met Stichting BOOR
Sinds het bekend worden van de fraude is er regelmatig overleg gevoerd met de Stichting over
het fraudeonderzoek. Verdachte persoon is volgens de Stichting het hoofd van het interne
bureau dat de opdrachten met aannemers regelt, met behulp van externe projectleiders als
tussenpersonen. De verdachte persoon werkt al vanaf ca. 1998 voor BOOR en
rechtsvoorganger, de dienst Openbaar Onderwijs (dOO), aanvankelijk door middel van inhuur
en vanaf ca. 2002 in dienst van de gemeente. Bij de start van het fraudeonderzoek is
betrokkene door de Stichting van zijn functie ontheven.
Aanleiding voor de inval in juli was het feit dat één van de projectleiders niet meer
ingeschakeld werd door verdachte. Deze projectleider heeft eerst de NMA en vervolgens de
fractie van Leefbaar Rotterdam benaderd die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij het OM.

Onderzoek Stichting BOOR
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Naar aanleiding van het fraudeonderzoek heeft Stichting BOOR de volgende acties in gang
gezet:

1) Onderzoek naar personen en relaties door bureau Schaap.
2) Onderzoek administratie en procedures door Ernst & Young (forensische afdeling).

Beide onderzoeken worden aangestuurd door een onafhankelijk advocaten- en notariskantoor
(Ploum, Lodder en Princen) om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden. Bij dit
kantoor is tevens een meldpunt ingericht.

Geen van beide onderzoek is op dit moment afgerond. In december of pas in januari zullen de
uitkomsten naar verwachting bekend zijn. Daarnaast heeft de Stichting een aantal
maatregelen getroffen zoals opgenomen in de beantwoording van de raadsvragen over het
fraudeonderzoek.

Maatregelen Gemeente
Na het bekend worden van het fraudeonderzoek heeft de gemeente de ASR opdracht
gegeven te onderzoeken of de accountantsrapporten uit de periode voor 2008 (het moment
van verzelfstandiging) aanwijzingen bevatten die directie en het gemeentebestuur (meer) alert
hadden moeten maken op een juiste wijze van inrichten van de interne procedures of de
verantwoording van de financiën en of op grond daarvan de fraude eerder opgemerkt had
kunnen worden.

Actualiteitenraad 29 september 2011
In het actualiteitendebat in de raadsvergadering van 29 september is de stand van zaken
besproken en aan de raad toegezegd de Raad te rapporteren over dit onderzoek. Door de
fractie van Leefbaar Rotterdam is daarbij aangegeven dat er sprake is van een 5% regeling,
dat er facturen waren met grote overschrijdingen en er signalen zijn dat kosten in rekening
gebracht worden voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd- Kern van de vragen was: a)
waren de procedures goed; b) zijn deze ook nageleefd; c) zijn de werkzaamheden waarvoor
betaald is ook uitgevoerd. Daarna is van de fractie van LR een kopie van factuur ontvangen
die bij het ASR onderzoek is betrokken.

Voorlopige bevindingen onderzoek ASR
Het onderzoek van ASR is uitgevoerd door medewerkers die destijds niet direct betrokken
waren bij de accountantcontrole en uitgevoerde audits bij de voormalige dOO/BOOR. Uit het
concept-rapport blijkt dat de ASR geen aanwijzingen heeft gevonden uit hoofde van de
opdracht Dat wil zeggen dat geen beeld in de accountantsverslagen ten aanzien van
dOO/BOOR is aangetroffen dat (opvallend) afwijkt van wat bij de controle van andere diensten
het geval is.

De voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn als volgt:
- voor de verzelfstandiging werd dOO/BOOR reeds behandeld gelijk elk ander schoolbestuur
waardoor er veel ruimte voor eigenstandig handelen was en er weinig gebruik werd gemaakt
van de gemeentelijke expertise ten aanzien van aanbestedingen;
- er in het verleden kritisch gerapporteerd is door ADR/ASR aan de directie van dOO/BOOR,
het College van B&W en de raad. Hierbij ging het om gebreken in de inrichting van de interne
beheersing, het structureel toezicht op de werkprocessen, interne controle, financiële
analyses, het proces inkoop (inclusief Europese aanbesteding) en de projectadministratie voor
huisvestingsprojecten;
- er heeft een 5% regeling bestaan bij dOO/BOOR waarbij vanaf ongeveer 2001 langlopende
onderhoudscontracten met aannemers zijn gesloten met een volumekorting van 5%. Op zich
zelf was deze handelswijze niet onrechtmatig (binnen de lump-sumfinanciering van het rijk);
Het onderhoud kwam ten laste van het BOOR/scholenveld en de 5% kortingsbaten gingen
naar de dOO/BOOR. Niet duidelijk is of de afspraken over de 5% op schrift stonden. Ook is
niet duidelijk of de 5% eerst in een opslag aan de aannemers is betaald. Hiervoor is nader
onderzoek nodig bij BOOR. Na de verzelfstandiging is deze 5% betaling gestopt;
- de door LR aangereikte factuur is in deze vorm niet in de BOOR - administratie te vinden.
Wel de factuur waarop handmatig een kruis en een O zijn aangebracht waardoor deze factuur
als vervallen kon worden beschouwd. Volgens de Stichting was dit in het verleden de
gebruikelijke handelwijze om verkeerde facturen te corrigeren. Om deze uitleg goed te kunnen
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beoordelen is nader boekenonderzoek nodig naarde volledigheid van de facturering en de
inning van de 5% korting;
- niet gebleken is dat er signalen over fraude bij aanbestedingen zijn die niet adequaat zijn
afgehandeld. Medewerkers van andere diensten hebben geen signalen ontvangen;
- wel is gebleken dat er rekeningen in 2004 zijn betaald voor prestaties die nog niet waren
uitgevoerd. Vervolgens is door de betrokken leveranciers schriftelijk verklaard dat zij de
werkzaamheden alsnog zouden verrichten.

Onderzoek JOS
Naar aanleiding van de fraudemelding zijn door JOS de interne procedures doorlopen.
Volgens JOS is er een, ook volgens de ASR, deugdelijke administratie en een goed werkende
interne controle. De uitvoering is, bij de totstandkoming van de centrale vastgoedorganisatie in
2009 overgegaan naar de toenmalige OBR, nu Stadsontwikkeling. Volgens JOS zijn de
dossiers in orde. JOS heeft vooralsnog geen aanwijzingen over onrechtmatigheden kunnen
vinden.

Conclusies College
Het College heeft op grond van deze bevindingen de conclusie getrokken dat nader extern
onderzoek nodig is. De 5% regeling behoeft nadere uitleg, vooral in de wijze waarop deze is
uitgevoerd. Als gevolg van de constatering dat er twee facturen een ongebruikelijke
afhandeling hebben ondergaan wordt bezien welke gevolgen dit {financieel} kan hebben
gehad. Het onderzoek zal extern worden opgedragen, omdat de ASR in die periode voor 2008
de eigen accountant van BOOR was. Ook de zojuist genoemde bevindingen bij JOS zullen in
het onderzoek worden betrokken.

Daarnaast is uit het overleg tussen wethouder Deelnemingen en het Algemeen Bestuur van de
Stichting BOOR op 13 december jl. onomstotelijk is naar voren gekomen dat versterking van
de bedrijfsvoering van BOOR dringend gewenst is. Daartoe heeft het college van B en W aan
het Algemeen Bestuur van BOOR verzocht om een Plan van Aanpak ter verbetering van de
bedrijfsvoering voor te leggen. Tevens is gevraagd om tweemaandelijks de voortgang hierop
te rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders.

Zodra de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken door ons zijn ontvangen zullen wij u
informeren.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Dejjurgeo^ester,
j*1' ••*


