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formulier vragen raadslid aan college  
 
 

Schriftelijke vragen van een raadslid aan het college ingevolge artikel 35 van het Reglement van orde van de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 

 
Naam indiener: De leden Hummel, Leers en Petermann vragen raadslid  

Fractie: Leefbaar Heerlen, Hart-Leers, RPN 

Postadres: p/a Juliana Bernhardlaan 52 Hoensbroek 

Datum: 13 december 2012 

Onderwerp: SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING EN 
VOORINGENOMENHEID 

Vraag/vragen:  
1. Is het waar dat de huidige programma-directeur mevrouw D 

Schipperheijn Walas Concepts in december 2009 bij de 
gemeente Heerlen heeft geintroduceerd en is het ook waar dat 
deze naast zakelijke contacten ook voordien mogelijkerwijs 
reeds jaren een vriendschappelijke band heeft met de al of niet 
als eigenaar bij Walas Concepts betrokken Gerben van 
Straaten? 

2. Is Uw college er van op de hoogte dat deze programma directeur 
in elk geval sedert 6 januari 2011 actief is via de netwerkwebsite 
Linkedin, meer in het bijzonder op de besloten netwerkgroep 
genaamd de ‘Jane Jacobs Society’ tezamen met Walas 
Concepts die al of niet eigenaar daarvan is Gerben van Straaten 
en Peter Borkens die eveneens bij Walas Concepts betrokken 
is? 

3. Hoe is uw college er van verzekerd dat geen gemeentelijke 
vertrouwelijke of beleidsgevoelige informatie door deelname van 
de programma-directeur aan de besloten netwerkgroep ‘Jane 
Jacobs Society’ gedeeld wordt met de groepsleden? 

4. Wanneer is door de programma-directeur aan uw College 
gemeld dat zij betrokken is of voornemens zou zijn deel te 
nemen aan de besloten netwerkgroep , waaraan tevens wordt 
deelgenomen door personen die beleidsbepalend betrokken zijn 
bij Walas en wanneer heeft uw College haar daarvoor 
toestemming gegeven? 

5. Volgens mededelingen daarover door uw College toetste deze 
programma-directeur de leningaanvraag in verband met Walas, 
tezamen met de leden van Uw college de Wit en Smeets. Hoe is 
bij deze toetsing de schijn van vooringenomenheid  en daardoor 
onterechte bevoordeling door haar vermeden. Heeft er 
dienaangaande een schriftelijke vastlegging van de procedure, 
waartoe toch ten minste gerkend mag worden een verificatie 
door een accountant, plaatsgevonden?  

6. Is het waar dat de programma-directeur en Gerben van Straaten, 
die gerelateerd is aan Walas, elkaar reeds geruime tijd kennen 
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omdat zij beiden betrokken waren of zijn bij de beweging Avatar 
(een afslitsing van de Scientology beweging)? 

7.  Is deze relatie aan uw  College gemeld voor of tijdens de 
beoordeling door uw College van de kredietaanvraag c.q. de 
kredietverlening waarbij door de programma-directeur in juli 
2011  als ambtelijk adviserende betrokken was? 

8. Op welke data hebben in de loop van het jaar 2010 contacten 
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Walas en de 
gemeente al of niet met de programma-dircteur Schippenheijn 
en al of niet met bestuurders van de gemeente? Welke zijn de 
aard van deze contacten geweest? Heeft de gemeente of de 
programma-directeur ook nog in de jaren 2010/2011 pogingen in 
het werk gesteld Walas of vertegenwoordigers daarvan te 
introduceren bij het Heerlense bedrijfsleven? 

9. Wat was de aard en de inhoud van het bezoek dat door de 
programma-directeur op 25 juli 2012 gebracht is aan Carbon6. 
Heeft zij daarover aan het college of een lid daarvan 
gerapporteerd? 

10. Hoe is uw College uiterlijk op 25 september 2012 op de hoogte 
geraakt van de aanwezigheid en /of de betrokkenheid van de in 
dienst van de gemeente zijnde medewerker Vijgen bij Walas? 

11. Waarom hebben de gemeentesecretaris en mevrouw de Wit de 
leden Leers en Petermann tijdens en na afloop van de Algemene 
beschouwingen op 7 en 8 november 2012 in de marge van die 
raadsvergadering benaderd om zichzelf opheldering te 
verschaffen over de naam van de ambtenaar die door het lid 
Petermann tijdens zijn inbreng in het begrotingsdebat geheim 
werd gehouden? 

12. Hadden zij het vermoeden dat het daarbij om de heer Vijgen 
handelde tegen wie op 8 november een strafontslag actie  door 
B&W is aangespannen? 

13. Deelt het College de voorlopige mening van de vragenstellers 
dat bij de ambtelijke aanpak en voorbereiding bij de afhandeling 
van de transacties bij de Walas-kwestie door de programma-
directeur op zijn minst de schijn van vooringenomenheid en van 
belangenverstrengeling niet is vermeden? En, wist het college 
van b&w daarvan? 
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Toelichting op 
vraag/vragen: 

• De leden Petermann, Leers en Hummel maken aan de hand van de door 
B&W verstrekte inlichtingen  en hetgeen hen overigens bekend is 
geworden op dat er sprake is van een reeds voor 2009 bestaande  al of 
niet zakelijke relatie tussen betrokkenen bij Walas en de programma-
directeur D Schipperheijn. Zij kunnen elkaar reeds hebben gekend vanuit 
de pogingen Gerben van Straaten, al of niet onder de vlag van van 
Walas om ook in de Gemeente Vlissingen bij de opzet van het 
Scheldekwartier in de periode 2007/2008 een voet aan de grond te 
krijgen. 

• In elk geval berichten B&W dat de eerste contacten tussen de Gemeente 
(lees Mw Schippenheijn) en Walas plaatsvonden op 7 december 2009. 

• Gezien de aard en omvang van het Walas-project ligt het voor de hand 
aan te nemen dat ook  in 2010 veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden 
tussen de Gemeente c.q. de programma-directeur of haar medewerkers, 
en Walas en/of vertegenwoordigers daarvan. 

• Op 6 januari 2011 wordt ‘Jane Jacobs Society’ gesticht. Deelnemers zijn 
in elk geval 8 personen waaronder de programma-directeur, Gerben van 
Straaten en Peter Borkens (beiden gelieerd aan Walas) 

• Op 7 april 2012 wordt principe overeenstemming bereikt over de 
verwerving de doorverkoop via de ABC constructie en de lening ten 
bedrage van € 500.000,- tussen het Rijk, de Gemeente en  de 
eindafnemer 

• Uit de beantwoording van de art 35 vragen van Hummel van 24 april 
moet worden opgemaakt dat de Gemeente niet zelf beschikte over 
passende financieel gegevens van de eindafnemer. 

• De kwestie werd in financiele zin afgerond door de portefeuillehouder en 
de directie (lees D Schipperheijn) Daaronder moet tevens worden 
begrepen de afronding, na screening van de kredietwaardigheid van de 
geldnemer ) 

• Voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan Walas voor het 
bussinesplan moet momenteel nog worden betwijfeld of de procedure die 
vervat is in de subsidieverordening is toegepast. Deze twijfels kunnen 
pas worden weggenomen indien B&W kan verklaren welke andere 
procedure voor de bijdrage van € 50.000,- wel is toegepast. 

 
 

 


