
Weert, 8 juli 2020 
 
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Weert, 
 
 
Vol verbazing heb ik in de Raadsvergadering van 8 juli kennisgenomen van het mondelinge 
antwoord van de wethouder Financiën. Met een halve waarheid is getracht om mondeling 
mijn brief van 7 juli j.l. af te doen. Heel jammer, want mijn intentie is nog steeds om 
volledige openheid en helderheid van zaken te geven. Naar mijn mening ben ik zeer prudent 
omgegaan met de informatie om niet nog meer ruis te krijgen. Dat de wethouder Financiën 
in de Raadsvergadering van 8 juli daarbij aangeeft dat ik niet zeker weet wat ik aan gelden 
van de Burgemeester ontvangen heb, vind ik zeer kwalijk en beschadigend.  
 
Van mijn kant is er geen twijfel over de gelden die ik ontvangen heb! Waarom ik 
duidelijkheid wil, is omdat er een ambtenaar klokkenluider in het stadhuis rondloopt die aan 
een Raadslid heeft gemeld dat ik 14.350 euro zou hebben ontvangen. Dit Raadslid heeft me 
dit via Whatsapp laten weten en dat bericht heb ik als bewijs in mijn bezit. Dit kwalijke 
gerucht raakt me hard en daarom wil ik van u ondubbelzinnig duidelijkheid krijgen, zodat ik 
dit kan uitleggen aan onze leden en aan alle inwoners van Weert. Ik ga er daarbij vanuit dat 
de wethouder Financiën net als ik ondubbelzinnig en transparant kan aangeven wat ik 
ontvangen heb aan gelden zodat we dit gerucht uit de wereld kunnen helpen. Uw 
bevestiging zie ik dan ook graag schriftelijk tegemoet.  
 
Mocht u bij u beantwoording blijven zoals mondeling gedaan in de Raad dan hoor ik dat 
graag en wel per omgaande.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Conny Beenders – van Dooren 
 
  
 
 
 
 
 
Ps. de brief die ik gisteren heb gestuurd alsmede dit schrijven zullen we in ieder geval gaan 
delen met de leden van DUS Weert, de raadsleden en de media 


