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Raadsinformatiebrief publicaties & persvragen IKL

Geachte raadsleden,

Op 22 maart jongstleden heeft het NRC handelsblad twee artikelen gepubliceerd over de
directeur van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL).
Een publicatie die heeft geleid tot veel media-aandacht, het aftreden van twee
gedeputeerden, een onderzoek van de provincie naar de gang van zaken, een afscheid
van de directeur van IKL en het aangekondigde terugtreden van de Raad van Toezicht
van IKL (RVT). Dat laatste in afwachting van een door de RvT gestart onderzoek naar de

gang van zaken.
Daamaast heeft het NRC alsmede dagblad De Limburger persvragen gesteld over de
(inanciële) relatie van de gemeente Eijsden-Margraten met IKL en rechtspersonen die
zijn gelieerd aan de ex-directeur van IKL. Deze persvragen en de antwoorden zijn aan uw
raad gestuurd op 23 en 25 maart jongstleden.

Gelet op bovengenoemde ontwikkelingen en onderzoeken acht ons college het wenselijk
uw raad ook via deze weg te informeren.
Voor de goede orde en zorgvuldigheid hechten wij er allereerst aan om aan te geven dat
de huidige ontwikkelingen rondom de ex-directeur van IKL een aangelegenheid is van

IKL en niet van de gemeente Eijsden-Margraten. De omstandigheid dat de burgemeester
een

nevenfunctie

bekleedt als voorzitter van de RVT

maakt dat niet anders.

Verder i het van belang om op te merken dat de relatie van de gemeente EijsdenMargraten met IKL, net als bij vele andere Limburgse gemeenten, een langdurig karakter
kent.

Een

relatie die al bestond

ruimschoots

voor

het aantreden

van

de

hier aan

de orde

zijnde ex-directeur van IKL en zelfs al vóór de fusie van Eijsden en Margraten.
Zoals ook is verwoord in de antwoorden op de persvragen kan over de relatie van de
gemeente Eijsden-Margraten met IKL en bedoelde rechtspersonen het volgende worden
aangegeven.

In het geval van de gemeente Eijsden-Margraten zijn van toepassing IKL, BosWerkt
products BV en Werkbank BV.
De betalingen aan BosWerktproducts BV voor het leveren en plaatsen van bijenhotels in
2020 zijn verlopen conform het geldende aanbestedingsbeleid. Er is opdracht gegeven

voor € 24.684 voor het leveren en plaatsen van bijenhotels. Deze opdracht is verstrekt
aan BosWerkt Products B.V.. Dit is een levering. Conform het aanbestedingsbeleid
mogen levering kleiner dan € 25.000 één-op-één worden gegund. Het mandaat voor
deze opdracht, kleiner dan € 25.000, ligt bij het afdelingshoofd, mits er dekking voor

handen is. Deze dekking was er. Deze opdracht maakt onderdeel uit van het LOP
programma jaarschijf 2020
De in mei 2018 aan Werkbank BV gegunde opdracht voor de inventarisatie van
agrarische bouwkavels is eveneens verlopen volgens het geldende aanbestedingsbeleid.
Werkbank BV heeft opdracht gekregen voor de inventarisatie van 215 agrarische

bouwkavels binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Daarbij moesten een aantal zaken
inzichtelijk gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld omvang kavel, soort bedrijvigheid,
leegstand, toekomstperspectief, ligging bedrijf. Tevens moesten de gegevens in een
digitaal raadpleegbaar systeem geplaatst worden. Deze opdracht is aanbesteed en
gegund tegen een prijs van 62.200,- exclusief BTW. Er zijn drie bureaus gevraagd om
een offerte uit te brengen. Aanbesteding heeft plaats gevonden op basis van beste
prijs/kwaliteit verhouding. De voorlopige gunning is gedaan door het college van

burgemeester en wethouders. Na de stand-still termijn is de definitieve gunning, middels
mandaat, gedaan door de projectmanager.
Ten aanzien van de relatie met IKL geldt dat KL reeds vele jaren een vaste jaarlijkse
subsidie ontvangt voor diensten die zij in het landschap uitvoert op basis van een
jaarprogramma dat uitgaat van sturing en stimulering van participatie van inwoners en

bedrijven bij het werken in het landschap, gericht op soortenbescherming,
landschapsontwikkeling, erfgoed en gezondheidsbevordering. Hierbij kan worden
gedacht onder meer aan werkdagen met de hoogstambrigade, de hakhoutbrigade, de
buitenkrachtploeg, samenwerking met basisscholen en de versterking van
groenstructuren door aanplant van bomen en bosschages.

Deze vorm van natuurbescherming in combinatie met burgerparticipatie en
vrijwiligerswerk i een door vele gemeenten ingezette en gewaardeerde inspanning.
Sinds de fusie zijn de budgetten samengevoegd en ontvangt IKL een subsidie van
€ 63.470 per jaar. Dit bedrag is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van
onze gemeente onder het hoofdstuk 2.1 natuurbescherming.

Waellicht ten overvloede wijzen wij er op dat er vanaf de fusie van Eijsden en Margraten in
het kader van de rechtmatigheid en doelmatigheid - ook voor wat betreft aanbestedingeneen goedkeurende accountantsverklaring is verkregen over de jaarrekeningen.
Het bovenstaand samenvattend komt ons college tot de conclusie dat opdracht aan

werkbank BV voor de inventarisatie van agrarische bouwkavels en de opdracht aan
BosWerktproducts BV voor het plaatsen van de bijenhotels conform het
aanbestedingsbeleid is verlopen en de gemeente Eijsden-Margraten zòlf niet is betrokken
bij de problematiek van IKL.
Voor de goede orde merken wij op dat de burgemeester op geen enkele wijze is

betrokken bij de beraadslag en besluitvorming over deze raadsinformatiebrief.

Tot slot is ons college van mening dat uiterste zorgvuldigheid is geboden en éérst de
resultaten van de lopende onderzoeken afgewacht dienen te worden.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De loco-burgemeester,

(geanonimiseerd)
Mari-An

Gerits

Jos Custers

