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Integ riteitsonderzoek

Voorstel
1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van het fractievoorzittersoverleg (met
uitzondering van de burgemeester) en de aanstellingscommissie om bureau Berenschot
opdracht te verlenen tot het uitvoeren van een integriteitsonderzoek, de
onderzoeksopdracht te bepalen en budget voor het onderzoek beschikbaar te stellen.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de
raad te brengen.

Inleiding
Op ll januari 2O2O en de dagen daarna zijn er in De Limburgerartikelen gepubliceerd die
de integriteit van burgemeester Heijmans in twijfel trekken en waarin ook een raadslid
wordt genoemd. De raad heeft naar aanleiding daarvan bepaald dat er een onderzoek door
een extern bureau plaatsvindt en enkele raadsleden verzocht als aanstellingscommissie
voor de selectie van het onderzoeksbureau te fungeren. Er zijn 4 bureaus geselecteerd,
die een offerte hebben uitgebracht. De aanstellingscommissie heeft met alle vier de
bureaus een gesprek gevoerd, waarin de bureaus hun offerte hebben toegelicht. Op basis
van het advies van de aanstellingscommissie brengt het FVO onderhavig initiatiefuoorstel
in procedure.

Beoogd effect/doel
Teneinde te komen tot waarheidsvinding en een objectieve, feitelijke oordeelsvorming die
recht doen aan betrokkenen wordt een onderzoek door extern bureau Berenschot
uitgevoerd. De planning is dat er medio april een eindrapport beschikbaar is. Dat rapport
wordt in een extra openbare raadsvergadering behandeld.

Argumenten
Ad 1) Bureau Berenschot is op basis van ofterte en gevoerde gesprekken als het meest
geschikte bureau uit de selectie van de aanstellingscommissie gekomen. Op deskundige
wijze werd een grondige aanpak gepresenteerd.
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Ad 2) De drie onderzoeksvragen worden nog aangescherpt cloor de begeleidingscommissie
in overleg met Berenschot.
Ad 4) Een brede vertegenwoordiging vanuit de raad wordt van belang geacht, mede op
advies van Berenschot.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiäle, personele en juridische gevolgen
De met het onderzoek gemoeide kosten ad € 27.500,- exclusief BTW en inclusief reis- en

verblijfkosten worden ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat 2020.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De raadsleden die in onderhavjg voo¡stel daartoe worden aangewezen zullg¡ het
onderzoek tijdens de uitvoering ervan procesmatig begeleiden. Na oplevering van het
onderzoeksrapport en bespreking daarvan in een extra openbare raadsvergadering zal het
proces worden geëvalueerd.

Communicatie/ participatie
De begeleidingscommissie wordt door Berenschot geadviseerd over de communicatie.
Over het eindrappott wordt gecommuniceerd.

Overleg gevoerd met
Intern:
Aanstellingscommissie vanuit de raad.
Afdeling F&C: L. Coninx

Bijlagen:
Initiatiefuoorstel
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