
	   	  
Aan de burgemeester van Roermond, de heer P. Cammaert, 
Aan de loco burgemeester van Roermond, mevr. Waajen-Crins 
Aan de 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van 
Roermond, de heren D. Peters en W. Kemp 
 
Betreft raadsvergadering gemeenteraad van Roermond d.d. 5 juni 2014. 
 
Roermond, 8 juni 2014. 
 
Geachte geadresseerden in uw diverse openbare functies, 
 
Met de raadsvergadering van 5 juni nog vers in het geheugen schrijf ik u deze 
brief. Hoewel de raadsvergadering aan het eind van de avond is gesloten, is 
voor mij en de LVR fractie de vergadering nog  niet voorbij. 
 
Hetgeen die avond bij agendapunt 8 is ingebracht en uitgesproken en de 
motie die in stemming is gebracht en met 19 stemmen voor en 12 tegen is 
aangenomen, is de aanleiding voor deze brief. 
 
Allereerst verzoek ik te bewerkstelligen, bijvoorbeeld via de griffier, dat het 
volledige verslag van agendapunt 8 exact woordelijk schriftelijk vast te leggen 
en binnen een week aan de gemeenteraadsleden ter hand te stellen. 
Uiteraard realiseren wij ons dat de raad besloten heeft dat er geen notulen 
meer worden gemaakt, maar gelet op de bijzondere omstandigheden van het 
verloop van de vergadering en mogelijke gevolgen en andere vragen 
onzerzijds, verzoek ik hier dan ook dit bij uitzondering te laten doen. 
 
Vervolgens verzoeken wij u, mede aan de hand van de concrete notulen, ons 
(juridisch) te berichten of nu wel/niet ter vergadering uit geheime documenten 
(in)direct is geciteerd. Zo ja, wat betekent dat dan? Indien naar uw oordeel uit 
geheime (vertrouwelijke) stukken is verwoord/geciteerd, dan wel anderszins 
openbaar is aangehaald, verzoeken wij u het verslag persoonlijk ter 
beschikking te stellen. 
 
Vanwege het verloop van agendapunt 8 in de raadsvergadering van 5 juni en 
de brief die de commissie benoembaarheid wethouders op 6 juni verstuurd 
heeft, vraag ik namens de LVR fractie of het vacuüm waarin wij nu verkeren 
rondom het belangrijke punt integriteittoetsing, door u in uw respectievelijke 
functies contact gezocht gaat worden met de Commissaris van de Koning 
en/of ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
 
 
 



	   	  
Hoe is het gesteld met de inwerkingtreding en activering van de permanente 
commissie integriteit waarover de raad op 3 februari 2014 een besluit heeft 
genomen? Wij verzoeken u de namen van de beoogde kandidaten in de eerst 
komende presidiumvergadering te delen, zodat de commissie per 
ommegaande actief kan worden. Wij vragen dat, omdat volgens het 
raadsbesluit, de commissie ook als klankbord voor de raad, dan wel 
individuele raadsleden kan functioneren. 
 
Wanneer gaat u, gezien het verloop van agendapunt 8 in de 
raadsvergadering van 5 juni en de brief die de commissie benoembaarheid op 
6 juni verstuurd heeft, deze situatie voorleggen aan de commissie integriteit? 
 
Wanneer worden de gestelde vragen van de (ex)commissie benoembaarheid 
wethouders beantwoord? Zie hiertoe de betreffende brief van 6 juni. 
 
Op welke wijze en wanneer vernemen wij en daarmee de gehele 
gemeenteraad op welke wijze het college omgaat met de aangenomen motie 
op 6 juni jl.? 
 
Wanneer komt er heldere en eenduidige informatie welke zaken wel/niet 
gemeld dienen te worden ingevolge de gedragscode, in het bijzonder t.a.v. 
relevante financiële belangen? Wij begrijpen dat u hierover met het presidium 
wilt overleggen, maar wat is uw persoonlijke visie, als primair hoeder van de 
integriteit hierop? Een notitie van uw hand, voor de vergadering van het 
presidium stellen wij meer dan op prijs. 
 
Ik verzoek u dringend, namens de fractieleden van de LVR die onder deze 
brief met naam staan vermeldt, deze brief zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de LVR gemeenteraadsleden: 
Lieke v.d.Stelt, Hay Hutjens, Ben Peters, Mo Derkaoui, Kadri Sogukcesme, 
Jan Puper 
	  


