
 

Motie van wantrouwen

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen op 3 juni 2020,

Overwegende dat:
 de raad naar aanleiding van krantenartikelen waarin de integriteit van burgemeester Heijmans 

in twijfel wordt getrokken een integriteitsonderzoek heeft laten uitvoeren naar het handelen van 
de burgemeester;

 in dit onderzoek is gekeken naar de handelwijze van de burgemeester bij de besteding van de 
COA-gelden, zijn relatie met het bedrijf Horne Quartier en de handelwijze van raadslid Kadra en 
de rol van de burgemeester;

 uit het onderzoek blijkt dat: 
1) de burgemeester geen mandaat had om de COA-gelden uit te geven en dus hiertoe niet 

bevoegd was;
2) de burgemeester de toekenningsbrieven van de COA-gelden onbevoegd heeft ondertekend;
3) de burgemeester bij de toekenning van gelden aan de Stichting The International Award for 

Young People een persoonlijk belang had aangezien hij voorzitter is van deze Stichting; 
4) hij desondanks inzake de eerste subsidie aan de Stichting heeft deelgenomen aan de 

beraadslagingen en besluitvorming in het college;
5) hij bij de drie daaropvolgende bijdragen aan de Stichting zelfstandig het besluit heeft 

genomen deze subsidies toe te kennen en zelf de toekenningsbrief ondertekende, terwijl hij 
daartoe niet bevoegd was en een persoonlijk belang had; 

6) de burgemeester in het college heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en 
besluitvorming over de intentieovereenkomst inzake de herbestemming van het Horne 
Quartier en het Lichtenbergterrein en hij hierbij niet heeft gemeld dat hij met Horne Quartier 
in gesprek was over het verlengen van het sponsorschap van HQ voor de Stichting; 

Van mening zijnde dat:
 de burgemeester bij het toekennen van financiering aan projecten vanuit de COA-gelden en bij 

het verwerven van sponsorgelden voor de Stichting waarvan hijzelf voorzitter is in strijd heeft 
gehandeld met het in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde vereiste van zorgvuldigheid 
en met de kernwaarden van de Gedragscode bestuurlijke integriteit;

 de burgemeester door zijn handelen de raad stelselmatig heeft ondermijnd in zijn controlerende 
taak;

 een van de bijzondere wettelijke taken van de burgemeester is het bevorderen van de 
bestuurlijke integriteit van de gemeente, welke door de hierboven aangehaalde handelwijze van 
de burgemeester ernstig in het geding is gekomen;

Spreekt uit:
 dat het handelen van de burgemeester niet integer en onaanvaardbaar is en de raad het 

vertrouwen in de burgemeester onherstelbaar heeft verloren;
 het vertrouwen in burgemeester Heijmans op te zeggen;
 op de kortst mogelijke termijn te zullen overgaan tot het vaststellen van een aanbeveling tot 

ontslag,

en gaat over tot de orde van de dag.
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