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Beste meneer Gransier,

Prettig om te horen dat u met veel interesse het beleid en de activiteiten van het college
van burgemeester en wethouders volgt.
U zult inmiddels wel gemerkt hebben dat Weert een zeer actieve gemeente is met een
betrokken en initiatiefrijk college van burgemeester en wethouders. Waar nodig vragen we
ergens expliciet aandacht voor en in sommige gevallen zoeken we dan zelf de media op.

U heeft de burgemeester twee vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij deze.

Burgemeester Undercover
Burgemeester Jos Heijmans heeft meegedaan aan het SBS programma Burgemeester
Undercover. De burgemeester hecht er belang aan te benadrukken dat hij dit heeft gedaan
vanuit het bestuursorgaan burgemeester. Het betreft hier geen activiteit vanuit de twee
overige bestuursorganen, de raad en het college.
De meeste Weertenaren kennen en herkennen de burgemeester als ze hem ergens zien.
Als ze met hem in gesprek gaan is dat altijd vanuit de rol als burgemeester. Niet iedereen
vindt het dan gemakkelijk om aan te geven wat er echt speelt, want je spreekt ¡mmers

met de burgemeester.
Het programma Burgemeester Undercover heeft de burgemeester een gelegenheid
geboden om op een andere manier, integer en voorzien van nodige privacywaarborgen,
met verschillende mensen in gesprek te gaan en echt te zien en horen wat er speelt en
hoe zij het beleid van de gemeente Weert ervaren en beleven en wat er eventueel anders
zou moeten of kunnen. Tevens is aandacht gevraagd voor de echte vluchtelingen, waar hij
hart voor heeft en de benodigde harde aanpak van overlastveroorzakers of mensen die
afkomstig zijn uit de zogenaamde veilige landen.
f

ntegriteitsbeleid

De burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor integriteit. De gemeente Weert kent
een korte en bondige gedragscode integriteit, want integriteit kun je niet vast- of
opleggen. Het programma Undercover Burgemeester heeft in die zin slechts zijdelings te

maken met integriteit.

In het kadervan de privacy is alle deelnemers gevraagd om toestemming. Van diegenen
die niet aan het programma wilde meewerken zijn de gemaakte opnames verwijderd.
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Inmiddels is de uitzending over de gemeente Weert op tv geweest. Wij zijn benieuwd wat
u van deze uitzending vond en nodigen u uit ons dit kenbaar te maken.
Wij veftrouwen er op u voldoende te hebben geinformeerd. Een kopie van deze brief wordt
verzonden aan de gemeenteraad.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

