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Onderwerp 

Integriteitsonderzoek. 

 

Voorstel 

1. Opdracht te verstrekken aan bureau Berenschot tot het uitvoeren van een 

integriteitsonderzoek conform de offerte d.d. 23 januari 2020. 

2. Als onderzoeksopdracht te bepalen:  

Onderzoek (1) in hoeverre de burgemeester (tevens voorzitter bij de Stichting 

International Award for Young People) bij de toekenning van subsidies aan de 

Stichting en eventueel andere organisaties, in zijn relatie tot Horne Quartier en in 

zijn relatie tot het raadslid Kadra (tevens werkzaam bij de Stichting) heeft 

gehandeld in overeenstemming met wet- of regelgeving, gedragscodes etc..  

Onderzoek (2) in hoeverre het raadslid Kadra en tevens medewerker bij de 

stichting waar de burgemeester voorzitter van is heeft gehandeld in 

overeenstemming met wet- of regelgeving, gedragscodes etc..  

Kom (3) tot aanbevelingen ten aanzien van de omgang met private belangen door 

bestuurders en politici in relatie met hun publieke belangen teneinde (de schijn 

van) belangenverstrengeling te voorkomen.  

3. De kosten van het onderzoek à € 27.500,- exclusief BTW en inclusief reis- en 

verblijfkosten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020. 

4. 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 aan te wijzen als 

begeleidingscommissie. 

5. Ingevolge artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en lid 2 

sub b, d, e, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding zonder 

eindtermijn op te leggen op de ingekomen offertes en de voor de raadsleden ter 

inzage liggende stukken. 

 

Inleiding 

Op 11 januari 2020 en de dagen daarna zijn er in De Limburger artikelen 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 met de commissie 

onderhavig initiatiefvoorstel 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.  
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Argumenten  

Ad 1) Bureau Berenschot is op basis van offerte en gevoerde gesprekken als het meest 

geschikte bureau uit de selectie van de aanstellingscommissie gekomen. Op deskundige 

wijze werd een grondige aanpak gepresenteerd. 

Ad 2) 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.  

Ad 4) Een brede vertegenwoordiging vanuit de raad wordt van belang geacht, mede op 

advies van Berenschot. 

 

Kanttekeningen en risico’s  

Niet van toepassing. 

 

Financiële gevolgen 

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

verblijfkosten worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2020.  

 

Uitvoering/evaluatie  

De raadsleden die in onderhavig voorstel daartoe worden aangewezen zullen 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 eindrapport wordt gecommuniceerd.  

 

Advies raadscommissie  

Dit advies is niet behandeld in een raadscommissie. 

 

Bijlagen (NIET OPENBAAR)  

• De offerte van bureau Berenschot. 

• De stukken van de aanstellingscommissie die ter inzage liggen voor de raadsleden. 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Het fractievoorzittersoverleg (met uitzondering van de burgemeester) en de 

aanstellingscommissie, 
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RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg (met uitzondering van de 

burgemeester) en de aanstellingscommissie van 30 januari 2020, 

 

 

 

 besluit: 

 

1. Opdracht te verstrekken aan bureau Berenschot tot het uitvoeren van een 

integriteitsonderzoek conform de offerte d.d. 23 januari 2020. 

2. Als onderzoeksopdracht te bepalen:  

Onderzoek (1) in hoeverre de burgemeester (tevens voorzitter bij de Stichting 

International Award for Young People) bij de toekenning van subsidies aan de 

Stichting en eventueel andere organisaties, in zijn relatie tot Horne Quartier en in 

zijn relatie tot het raadslid Kadra (tevens werkzaam bij de Stichting) heeft 

gehandeld in overeenstemming met wet- of regelgeving, gedragscodes etc..  

Onderzoek (2) in hoeverre het raadslid Kadra en tevens medewerker bij de 

stichting waar de burgemeester voorzitter van is heeft gehandeld in 

overeenstemming met wet- of regelgeving, gedragscodes etc..  

Kom (3) tot aanbevelingen ten aanzien van de omgang met private belangen door 

bestuurders en politici in relatie met hun publieke belangen teneinde (de schijn 

van) belangenverstrengeling te voorkomen.  

3. De kosten van het onderzoek à € 27.500,- exclusief BTW en inclusief reis- en 

verblijfkosten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020. 

4. 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 aan te wijzen als 

begeleidingscommissie. 

5. Ingevolge artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en lid 2 

sub b, d, e, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding zonder 

eindtermijn op te leggen op de ingekomen offertes en de voor de raadsleden ter 

inzage liggende stukken. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2020, 

 

De griffier, De waarnemend voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
P.J.H. Sijben  

 


