
Fractie Open Democratisch Eerlijk (ODE) 

Nederland 

Eijsden-Margraten: _ 19 oktober 2022 

Onderwerp: Antwoordbrief artikel 36 vragen over de afhandeling van het 

integriteitsonderzoek 

Geachte N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Op 12 juli 2022 heeft u op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor de 

gemeenteraad vragen gesteld over de afhandeling van het integriteitsonderzoek dat is 

uitgevoerd door B Door middel van een verdagingsbesluit van 4 

augustus 2022 is de beslistermijn verdaagd tot en met 18 oktober 2022. 

(geanonimiseerd)

Ons college wil u graag als volgt berichten. 

Vragen: 

De vragen hebben betrekking op de screeningsadviezen van N over 

casus B waarbij met name wordt gevraagd naar stukken die daar betrekking op 

hebben: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

“In de vergadering is toegezegd dat de aanbevelingen uit het rapport worden opgevolgd 

en dat betekent dus ook dat we bij het Swentboldverhaal nog stukken krijgen. Ik zou die 

graag ontvangen ter completering van mijn dossier. 

Het zijn toezeggingen in de vergadering. Op grond daarvan heb ik gezegd dat als die 

komen er geen verder onderzoek nodig is. Tot nu toe heb ik ze nog niet. 

Bij swentibold gaat het om: p19 en 20 onderzoek onregelmatigheden gemeente Eijsden- 

Margraten H 1-10-2021 raadsvergadering 16-11-2021 

2.5.6 Advies voor vervolg: 

(geanonimiseerd)

2.5.6 Advies voor vervolg: 

. Geef op zo kort mogelijke termijn alle relevante gegevens over de gewraakte 

bouwplannen en verkopen actief ter inzage aan de raadsleden en voorzie deze 

desgewenst van een toelichting, beide zo nodig vertrouwelijk. 

. Ten aanzien van de verkoop besluiten aangaande julianalaan en putstraat verdient het 

aanbeveling de door het college gemaakte afwegingen (alsnog) vast te leggen en te 

delen met de gemeenteraad. (Waar ik dan zelf aan dat alsnog toevoeg graag met een 

actuele datering zodat duidelijk is dat het achteraf is geschreven.) 

Eehandeddoor N Uw brief van 

Bijlage(n) Geen Uw kenmerk 

Documeninr 

(geanonimiseerd)

onskerrek 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



. Voorts lijkt het verstandig om de door de burgemeester (Akkermans HK) op basis van 

‘mandaatbesluit genomen verkoopbeslissingen te toetsen op correct gebruik van de 

mandaatregeling en deze beslissingen waar nodig en mogelijk e herstellen en door 

het hele college te laten bevestigen. 

Antwoord: 

Voor wat betreft uw vragen kan ons college verwijzen naar de raadsinformatiebrief (RIB) 

die gelijktijdig met deze antwoordbrief zal worden verzonden. In navolging van het 

screeningsadvies van B over de casus Swentibold - waaronder het ter 

inzageleggen van stukken - kan ons college u aangeven dat alle stukken die betrekking 

hebben de bouwplannen en verkopen inmiddels zijn geïnventariseerd en door de 

raadsleden kunnen worden ingezien. 

(geanonimiseerd)

Voor meer informatie over het vervolg op de screeningsadviezen verwijzen wij u graag 

naar de hierboven genoemde raadsinformatiebrief. 

Ons college hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


