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Onderwerp 

Informatiebericht over integriteitskwestie en strafrechtelijk onderzoek 

  

Geachte leden van de raad, 

 

U kunt zoals aangekondigd nog voor het zomerreces het voortgangsbericht integriteit verwachten. In 

verband met te verwachten publiciteit rond een integriteitskwestie in relatie tot een strafrechtelijk 

onderzoek, sturen wij u daarop vooruitlopend alvast dit bericht.  

 

In een eerdere vertrouwelijke Raadsmededeling (gedateerd 3 maart 2020) is aan uw raad meegedeeld 

dat uit onderzoek is gebleken dat door een medewerker meerjarige fraude met een substantiële 

financiële omvang is gepleegd.  

 

We hebben u aangegeven dat we van deze fraude aangifte hebben gedaan bij de Rijksrecherche en dat 

we de betrokken medewerker op staande voet hebben ontslagen. Recent hebben we vernomen dat dit 

ontslag bij de rechter in eerste aanleg heeft standgehouden.  

 

In de afgelopen maanden zijn door de gemeente acties ondernomen om de door de fraude geleden 

schade zoveel mogelijk te verhalen. Er is, in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek naar de 

omvang van de fraude en verdere juridische procedures, conservatoir beslag op de bezittingen van de 

ex-medewerker gelegd voor een bedrag tot ruim twee miljoen euro. Beslagleggingen op onroerende 

zaken worden bij het Kadaster geregistreerd en zijn daarmee openbaar toegankelijk.  

 

De Rijksrecherche is na onze aangifte volop bezig met het onderzoek. Op grond van de informatie die 

wij van de Rijksrecherche hebben ontvangen, verwachten wij dat het onderzoek nog zeker tot het 

najaar zal doorlopen. In het belang van dit onderzoek kunnen wij verder geen mededelingen over de 

inhoud van de kwestie doen. 

 

Zoals in de vertrouwelijke brief van 3 maart 2020 met u is gedeeld, zijn er reeds concrete maatregelen 

getroffen om herhaling te voorkomen.  
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Voor nu verwachten wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend informeren 

wij u nader als daar aanleiding toe is.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

lma Merx Jan van Zanen 


