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Onderzoeksopzet mogelijke schending geheimhoudingsplicht 

 

 

Opdrachtgever 

 

Opdrachtgever is de burgemeester. Kapstok voor het opdrachtgeverschap is de bijzondere 

verantwoordelijkheid die het ambt draagt voor de gemeentelijke integriteit. Weliswaar blijkt dat niet 

expliciet uit de Gemeentewet, maar wel stelt artikel 170, derde lid, van de Gemeentewet dat de 

burgemeester een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden bevordert.1 

 

Opdrachtnemer 

 

Opdrachtnemer is het hoofd van de afdeling Jurap. Namens deze is met de uitvoering belast de heer 

mr. Zweipfenning, concernjurist. 

 

Onderzoeksvragen 

 

1. Is op 24 januari 2012 ten aanzien van de inhoud van het document “verslag Onderhandelin-

gen Marktpartijen, d.d. 9 januari 2012” een geheimhoudingsplicht geschonden? 

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: welke persoon of welke personen hebben 

de plicht tot geheimhouding geschonden? 

 

Doel 

 

Beantwoording van de onderzoeksvragen in de vorm van een rapport, dat de burgemeester in staat 

stelt om de noodzaak van vervolgstappen, alsmede de aard van eventuele vervolgstappen, in te 

schatten. 

 

Rapport: bevindingen, beoordeling en conclusie 

 

Het onderzoek bestaat uit het vergaren van relevante feiten en omstandigheden, en beoordeling van 

de bevindingen in het licht van het relevante normenkader. Dit leidt tot een of meer conclusies. 

 

Bronnen 

 

Bij het onderzoek worden de volgende gegevens betrokken: 

a. relevante besluiten met bijlagen; 

b. verslagen; 

c. geluidsopnamen; 

d. interviews2. 

 

                                                
1 Citaat: “De burgemeester is als voorzitter van de raad en van het college de bewaker van het gemeentebestuur. Voor integriteitskwesties van 

wethouders en raadsleden is de burgemeester niet zozeer bevoegd, maar wel diegene die hier een bijzondere verantwoordelijkheid ziet en ervaart. Bij 
(vermoedens van) integriteitsschendingen wordt in de regel optreden van de burgemeester verwacht.” (uit: brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede kamer de dato 19 april 2011 over het onderwerp “Integriteit politieke ambtsdragers”, pagina 2, derde 

alinea). 

 
2 Conform verzoek van opdrachtgever de dato 27 januari 2012 zullen voor een interview worden benaderd: de heer W. Gouders (voorzitter commissie 

B&D), de heren Feijen, Leers en Lodewijks (raadsleden), mevrouw van der Weijden (secretaris commissie B&D), mevrouw De Wit en de heer Gillissen 

(wethouders) 
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Normenkader 

 

Het feitencomplex wordt gespiegeld aan de volgende normatieve kaders: 

a. Gemeentewet; 

b. Verordening op de gedragscode raadsleden; 

c. Wetboek van Strafrecht (nota bene: beoordeling in verkennende, marginale zin aangezien het 

Openbaar Ministerie het primaat heeft in een eventueel strafrechtelijk traject). 

 

Hoor en wederhoor 

 

In het kader van hoor en wederhoor worden eventuele personen, waarvan wordt vastgesteld dat zij 

een geheimhoudingsplicht hebben geschonden, in staat gesteld hun zienswijze te geven op een 

conceptversie van het rapport. 

 

Tijdindicatie 

 

Het streven is, om begin maart het definitieve rapport aan opdrachtgever aan te bieden. 

 

 

 

Heerlen, 1 februari 2012 

 

 

L.G.H.M. Zweipfenning 

Afdeling Jurap 


