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Onderwerp
Initiatiefuoorstel FVO inzake eindrapport Integriteitsonderzoek naar de handelwijze van
burgemeester Heijmans en raadslid Kadra van de gemeente Weert.

Voorstel
1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van het FVO inzake het Eindrapport

Integriteitsonderzoek naar de handelwijze van burgemeester Heijmans en raadslid
Kadra van de gemeente Weert.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen ter zake van dit initiatiefuoorstel ter kennis
te brengen van de raad.

Inleiding
Op ll januari 2O2O en de dagen daarna zijn er in De Limburger artikelen gepubliceerd die
de integriteit van burgemeester Heijmans in twijfel trekken en waarin ook raadslid F.
Kadra wordt genoemd. De raad heeft naar aanleiding daarvan op 5 februari 2O2O besloten
om bureau Berenschot opdracht te geven om een integriteitsonderzoek uit te voeren.

Beoogd effect/doel
Doel is te komen tot waarheidsvinding en een objectieve, feitelijke oordeelsvorming die
recht doen aan betrokkenen. De raad heeft hiervoor Berenschot als extern bureau
ingeschakeld. Het is vervolgens aan de raad om kennis te nemen van de bevindingen en
conclusies van Berenschot en te besluiten over de aanbevelingen, die op basis daarvan
worden gedaan.

Argumenten
De reikwijdte van de onderzoeksvragen is:
a) Subsidietoekenning aan de Stichting International Award for Young People en andere
organisaties door de burgemeester.
b) Signalen die betrekking hebben op de relatie tussen de burgemeester en het bedrijf
Horne Quartier.
c) Signalen die betrekking hebben op de relatie tussen de burgemeester en het raadslid
Kadra, tevens werkzaam bij de Stichting.
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De onderzoekswerkzaamheden bevatten de volgenden onderdelen:
x Startgesprek met begeleidingscommissie.
x Bepalen normenkader en onderzoeksprotocol.
x Verzamelen relevante documentatie.
x Docu mentenonderzoek.
x Interviews en verificatiegesprekken.
x Voortgangsgesprek met begeleidingscommissie.
x Concept-rapport en wederhoor.
x Oplevering definitieve rappoft aan de begeleidingscommissie.

Onderwerp van onderzoek waren de besteding van de zgn. COA-gelden, de jaarlijkse
decentralisatie-uitkering op grond van het Faciliteitenbesluit/Bestuursovereenkomst
opvang asielzoekers van het Ministerie van Justitie, en de rol van de burgemeester
daarbij. In dat kader zijn 17 projecten onderzocht. De toekenning van gelden aan de
Stichting International Award for Young People is specifiek tegen het licht gehouden.

Tevens zijn de contacten tuss€n burgemeester Heijmans en HQ onderzocht, waarbij
nadrukkelijk is gekeken naar contacten met betrekking tot de bovengenoemde Stichting.

De activiteiten van raadslid Kadra voor de Stichting zijn onderzocht, evenals haar rol bij de
herbenoemingsprocedure van burgemeester Heijmans.

In het eindrapport worden de conclusies van bureau Berenschot verwoord en worden er
aanbevelingen gedaan.

Kanttekeningen en risico's
Uw college kan ingevolge artikel L4Tavan de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

Financiële, personele cn juridische gcvolgen
De met het onder¿oek gemoeide kosten ad € 27.500,- exclusief BTW en inclusief reis- en
verblijfkosten worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2020.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/cvaluatie
Het onderzoek is procesmatig begeleid door een brede vertegenwoordiging vanuit de raad,
namelijk de raadsleden S. Winters, P. Mols, T. van Gemert, C. Beenders, K. Duijsters, L.

Steinbach, H. van de Loo, J. Stroek en M. van den Bergh, door de raad op 5 februari 2020
aangewezen als begeleidingscommissie.
Het proces wordt geëvalueerd.

Communicatie/ partic¡pat¡e
Het FVO heeft op 26 mei 2O2O op grond van de artikelen 25lid2 en 55 lid 2 van de
Gemeentewet aan de raadsleden en collegeleden geheimhouding opgelegd op het
eindrapport van Berenschot vanaf het moment waarop zij op 28 mei het rapport
ontvangen tot 2 juni 2020 om 19.30 uur. Het eindrapport is vanaf 2 juni 2020 19.30 uur
openbaar.
De raad wordt voorgesteld geheimhouding (zonder eindtermijn) op te leggen op de

afsprakenlijsten van de vergaderingen van de begeleidingscommissie d.d. 7 februari 2020,
25 maart 2020, L april2O2O,7 mei 2A20, 12 mei 2020 en 25 mei 2020.
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Niet van toepassing

Bijlagen
Initiatietuoorstel FVO (openbaar).
Eindrapport Berenschot (niet-openbaar tot 2 juni 19.30 uur).
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