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Onderwerp 
Beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke 
middelen en eigendommen gemeente Weert. 
  
Voorstel 
Het 'Beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert' vast 
te stellen. 
 
Inleiding 
Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) is één van de negen rechtmatigheidscriteria in de 
(financiële) rechtmatigheidscontrole van de gemeente Weert. Daarmee vormt dit thema al 
een belangrijk ijkpunt in de sturingscyclus van de organisatie. Voor de oordeelsvorming over 
de rechtmatigheid van het financieel beheer wordt ook extra aandacht aan dit criterium 
besteed. 
 
In verschillende wetten waaraan gemeenten zich moeten houden, zijn bepalingen 
opgenomen die misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen en 
eigendommen tegen gaan. Zoals een legitimatieplicht of de verplichting tot het overleggen 
van bepaalde gegevens bij een aanvraag. Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) toetsen we heel specifiek de integriteit van de 
aanvrager of houder van een gemeentelijke vergunning. Daarnaast zijn ook in door de raad 
vastgestelde verordeningen en besluiten criteria opgenomen ter voorkoming van misbruik 
en oneigenlijk gebruik. In onderliggend beleidskader brengen we de verschillende 
bepalingen samen. 
  
Relatie tot de strategische visie 
Aan het Beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert 

 ten grondslag. Deze 
waarde behelst namelijk dat we mensen helpen die niet zonder ondersteuning aan de 
samenleving kunnen deelnemen. De gemeente Weert kan die ondersteuning alleen bieden 
als gemeenschapsgelden en -goederen beschikbaar zijn en blijven. Het onterecht beslag 
leggen op gemeenschappelijke middelen wordt met dit beleidsstuk zoveel als mogelijk 
tegengegaan. 
  
Beoogd effect 
Met het beleidskader wordt ernaar gestreefd het misbruik en oneigenlijk gebruik van 
gemeenschapsgelden en -goederen terug te dringen en zoveel als mogelijk uit te sluiten. 
 
Beoogd doel  
Voor de burger een betrouwbare overheid te zijn.  
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Argumenten 
De gemeente Weert heeft nog geen overkoepelend beleid ter voorkoming van misbruik en 
oneigenlijk gebruik.   
Dit wordt wel wenselijk geacht, omdat wet- en regelgeving een maatschappelijk belang 
dient. Om die reden is het initiatief genomen om dit beleidskader op te stellen.   
  
Het instellen van één basisdocument op het gebied van M&O zorgt voor bevordering van de 
eenheid van de te hanteren rechtmatigheidskaders.   
Het voorliggende beleidskader vormt een paraplu én een kapstok voor de kaders die de 
gemeente Weert gebruikt om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Het beleidsstuk 
bevat naast de filosofie, algemene uitgangspunten en risicoanalyses ook een overzicht van 
maatregelen ter voorkoming en afdoening van misbruik en oneigenlijk gebruik. Tevens is 
een bijlage toegevoegd waarin een overzicht is gegeven van de geldende regelgeving ter 
voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de gemeente Weert.  

Het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving dient een maatschappelijk belang.   
 Een goede balans tussen rechten en plichten van burgers is bij ieder beleidsstuk van belang. 
Bij misbruik en oneigenlijk gebruik legt men ten onrechte beslag op gemeenschapsgeld en 
-goederen. Misbruik en oneigenlijk gebruik verstoort de balans en doet afbreuk aan de 
effectiviteit van het gevoerde beleid. Het is daarbij in ieders belang om de gemeentelijke 
middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
  

 
Het is  realistisch bezien  niet mogelijk om misbruik en oneigenlijk gebruik volledig te 
voorkomen. Echter wordt met dit beleidskader en alle aanverwante specifieke 
beleidsregels per vakgebied getracht om de mogelijkheden tot het misbruiken en 
oneigenlijk gebruiken van gemeenschapsgelden en  goederen zoveel als mogelijk uit te 
sluiten en terug te dringen.  
  
Financiële gevolgen 
Niet van toepassing. 
  
Participatie 
Niet van toepassing. 
  
Communicatie 
Het vastgestelde beleidskader wordt bekendgemaakt via het Gemeenteblad. Tevens wordt 
het beleidskader intern verspreid.  

Planning 
Communicatie over het beleidskader vindt plaats na vaststelling door de raad. 

Evaluatie 
Het beleidskader wordt 4 jaar na de vaststelling geëvalueerd en geactualiseerd. 
  
Bijlagen 

1. Beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert 
2. Bijlage bij Beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik 

gemeente Weert, processen, risico's en beleid  
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
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De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 



 

 

 
 

 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1945235  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023 
 
 
 
 besluit: 
 
Het Beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert vast 
te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


