
Nederweert, 2 april 2021

Aan: Het College van B&W van de Gemeente Nederweert
Van: De fractie van D66 Nederweert

Betreft: Art. 41 vragen inzake ‘Hoe een ex-gedeputeerde met
hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld doorsluisde naar zijn eigen bv’s’

Geacht College,

De fractie van D66 Nederweert heeft met verbijstering kennis genomen van het artikel ‘Hoe
een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld doorsluisde naar zijn
eigen bv’s‘ in NRC Handelsblad d.d. 23 maart 2021. Deze publicatie en de daaropvolgende
gebeurtenissen roepen bij ons een aantal vragen op.

1. Wat is de reactie van uw College op dit artikel? Hoe beoordeelt het College het beeld
over een vermeende vooraanstaande organisatie (Stichting IKL) en haar
bestuurscultuur dat hiermee ontstaat?

2. Welke opdrachten en/of bijdragen/subsidies heeft de gemeente Nederweert in de
periode 2013 tot op heden verstrekt aan IKL Limburg, Polo BV, Werkbank BV,
@Nexus BV of BosWerkt BV? Kunt u ons een overzicht geven van deze opdrachten,
bijdragen/subsidies en hun doelstellingen en het al dan niet behaalde resultaat?

Naast zijn rollen bij IKL Limburg en de diverse BV’s is dhr. Vrehen sinds 2016 ook benoemd
tot voorzitter van Nationaal Park De Groote Peel door de provincie Limburg. In deze
organisatie zijn diverse overheden vertegenwoordigd, waaronder de gemeente Nederweert.

3. Volgens de website van Nationaal Park De Groote Peel voert IKL Limburg het
secretariaat van het overlegorgaan. Welke (financiële) afspraken liggen hieraan ten
grondslag?

4. Is bekend of er bij Nationaal Park De Groote Peel verdere constructies en
verwevenheden zijn met IKL Limburg en/of de eerder genoemde BV’s? Indien dit niet
bekend is, is het college dan voornemens om dit te laten onderzoeken?

5. Is het college het met onze fractie eens dat de functie van voorzitter van Nationaal
Park De Groote Peel onverenigbaar is met een dergelijk integriteitsschandaal?
Zo ja, welke stappen gaat uw college zetten om te zorgen dat er een andere
voorzitter komt?

Uw antwoorden op bovenstaande vragen zien we met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Martin van Montfort
namens de fractie van D66 Nederweert


