Vragen ex artikel 33 Regelement van Orde
23-03-2021
Aan het College van burgermeester en wethouders
Onderwerp: Artikel NRC “Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen bv’s”.

In de krantenartikelen “Hoe een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld
doorgesluisde naar zijn eigen bv’s”1 en “Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen
bv’s”2 uit het NRC hebben wij kennisgenomen van het feit dat deze situatie ook tot in Echt-Susteren
reikt. Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:
Binnen de gemeente Echt-Susteren is BosWerkt ingehuurd voor het onderhoud van 285 hectare
gemeentebos.
1. Heeft de gemeente ten tijde van de inhuur van BosWerkt ook andere organisaties overwogen?
Zo ja, welke criteria heeft de gemeente gebruikt voor deze overweging?
2. Hoe monitort de gemeente de aanbesteding van BosWerkt op rechtmatigheid en
doelmatigheid?
3. De gemeente Echt-Susteren verstrekt in het kader van scholing en opleiding in het groen voor
statushouders subsidie aan BosWerkt. Hoe monitort de gemeente de subsidie aan BosWerkt op
rechtmatigheid en doelmatigheid?
De gemeente Echt-Susteren heeft het adviesbureau @Nexus ingehuurd om de gebiedsvisie Roosteren
samen te stellen.
4. Heeft de gemeente ten tijde van de inhuur van @Nexus ook andere organisaties overwogen?
Zo ja, welke criteria heeft de gemeente gebruikt voor deze overweging?
5. Hebben bovengenoemde krantenartikelen uit het NRC gevolgen voor de gebiedsvisie
Roosteren en het bestemmingsplan Oud-Roosteren? Zo ja, welke?

6. Heeft de gemeente Echt-Susteren één of meerdere diensten uitbesteed (anders dan
bovengenoemd) aan één of meerdere van de volgende bedrijven: Polo BV, Werkbank BV,
@Nexus BV of BosWerkt? Zo ja, welke?
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7. Heeft de gemeente Echt-Susteren bemiddeld tussen een of meerdere andere partij(en) en één
of meerdere van de volgende bedrijven: Polo BV, Werkbank BV, @Nexus of BosWerkt? Zo
ja, welke?
8. Indien vraag zes en/of zeven beantwoord is met ja, kan dit gevolgen hebben voor de betrokken
projecten binnen de gemeente Echt-Susteren? Zo ja, welke?
9. Hebben bovengenoemde krantenartikelen gevolgen voor de gemeente Echt-Susteren? Zo ja,
welke?

Met hartelijke groet,

Stef van Ool
Fractievoorzitter PvdA Echt-Susteren

2

