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Onderwerp : Raadsinformatiebrief Terugblik januari 2020 tot heden

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de verklaring die wethouder Sterk namens het college heeft gegeven tijdens de
raadsvergadering van 3 juni 2020 gaven we aan voor openheid en transparantie te staan.
In de maanden vóór 3 juni 2020 hebben wij uw fractievoorzitters dan ook op diverse
momenten geinformeerd. Om de behandeling van het onderzoek van Berenschot en het
kort geding, aangespannen door de heer Heijmans tegen de gemeente Weert, niet te
beÏnvloeden, hebben we ervoor gekozen om niet eerder inhoudelijke mededelingen te
doen. De behandeling van het onderzoeksrapport van Berenschot en het kort geding zijn
inmiddels achter de rug. We vinden het belangrijk om u nu als raad te informeren over de
gang van zaken van de afgelopen maanden.

Gebeurtenissen op een rij
Vanaf het moment dat dagblad De Limburger op ll januari 2020 een artikel publiceerde
over subsidies die de heer Heijmans zou hebben toegekend aan een stichting waarvan hij
zelf voorzitter was, volgden de ontwikkelingen elkaar snel op.
Als college staan wij voor openheid en transparantie; voor integer bestuur en voor
collegiaal bestuur. Wij denken dat nu het moment is om u mee te nemen in de chronologie
van de ontwikkelingen in de afgelopen periode, waarbij wij u bovendien de daarbij
behorende documenten ter beschikking stellen. Deze vindt u als bijlage bij deze
raadsinformatiebrief. In de besloten raadsbijeenkomst van 30 juni a.s. zullen wij een
nadere duiding geven aan deze ontwikkelingen.

Geschaad vertrouwen
Als we terugkijken op de afgelopen periode is'vertrouwen' het sleutelwoord geweest. De
gebeurtenissen en de wijze waarop de heer Heijmans reageerde en acteerde, hebben
uiteindelijk geleid tot een niet te herstellen vertrouwensbreuk. Zoals wij al verwoordden in
onze verklaring tijdens de raadsvergadering van 3 juni 2020 ontstaat een
veftrouwensbreuk niet van vandaag op morgen. Tegelijkertijd constateren wij dat wij, bij
de zaken die ons bekend waren, onvoldoende mogelijkheden hebben gezien om de
burgemeester op zijn gedrag en handelwijze aan te spreken. In dat kader nemen we de
adviezen die bureau Berenschot heeft gedaan zeker ter harte en pakken we de uitvoering
ervan voortvarend op.
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Ten slotte
We hopen dat nu het moment is gekomen om de roerige maanden achter ons te laten en
onze blik weer op de toekomst te richten. We hebben een gemeente te besturen, samen
met u. Daar willen we onze energie nu weer ten volle op richten.

Met vriendelijke groet,
burgem eester en wethouders,

s G.J.W. Gab
ntesecretaris loco-burgemeester

Bijlage(n) : 1. Chronologie ontwikkelingen met bijbehorende bijlagen.
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