
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde Rapport aankoop woning 
burgemeester 

Onderwerp  Rapport aankoop woning burgemeester 

Datum Behandeling  2 december 2019 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn-te Strake 

Aanwezig  Diverse raads- en burgerleden, drie inwoners en drie ambtenaren. De heer 
Oostendorp en de heer Karsten van Necker van Naem. 

Woordvoerders  Mevr Korsten (GroenLinks), Fokke (PvdA), Steijns (SPM), Van Est (50PLUS), 
Peeters (CDA), mevrouw Meese (PVM), mevrouw Nuyts (LPM), de heer Gorren 
(SAB), de heer Wijnands (D66), de heer Geurts (PVV), mevrouw Martens (Groep 
Gunther) 

Voorzitter  De heer Severijns 

Secretaris  Mevrouw Goossens 

Samenvatting en 
afspraken  

Na de opening geeft de heer Severijns het woord aan de woordvoerders om 
vragen te stellen aan de heer Oostendorp en de heer Karsten van Necker van 
Naem. Deze worden door verschillende woordvoerders gecomplimenteerd. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

Pag. 8, onder 3.6, het gesprek met de integriteitsdeskundige en wat het karakter 
van het gesprek was dat in februari- maart plaatsvond.  

Dat het staande praktijk is dat dat externen een klacht kunnen indienen bij het 
meldpunt integriteit. Dit is geverifieerd bij de voormalig gemeentesecretaris.  

Het begrip / de definitie van belangenverstrengeling. 

De zinsnede “betrekkelijk grote functionele verbinding”. 

Dat niemand in de buurt van de omgeving van de burgemeester geattendeerd 
heeft op het bespreekbaar maken van de aankoop.  

Of er wel of geen strijd is met de Gedragscode. 

Openheid en of de openheid in het college en/of raad moet worden betracht.   

De kosten van het onderzoek 

Het niet ter beschikking stellen van de verslagen en andere documenten op basis 
waarvan het rapport opgesteld is.  

Het ontbreken van de vereiste alertheid en of dat een risico vormt voor de stad. 

Het gesprek met Commissaris van de Koning. 

De taxatie in 2017 van de woning in onverhuurde staat en in 2018 in verhuurde 
staat.  

Wat wel en niet tot de onderzoeksvraag behoort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Onderzoeksvraag 4 en de handreiking integriteit vastgoed transacties melden door 
de raad.   

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en wijst er op dat morgen om 17 uur 
de raadsvergadering is waar het rapport behandeld wordt.  

 

Toezeggingen  n.v.t.  



 

 

 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp Rapport aankoop woning burgemeester 

Datum 2 december 2019 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Raads- en burgerleden hebben de informatie die nodig is voor de 
raadsvergadering op 3 december.  

Vorm bijeenkomst Raads- en burgerleden krijgen de gelegenheid verduidelijkende vragen te 
stellen aan de opstellers van het rapport.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Er is niet voorzien in besluitvorming. De raad neemt het rapport voor 
kennisgeving aan.  

Verloop voorgaande 
proces 

Over de aankoop van een woning begin 2018 door burgemeester Penn-te 
Strake zijn vragen gerezen. De fractievoorzitters hebben aan Necker van 
Naem opdracht gegeven tot het instellen van een onderzoek. Het rapport is op 
27 november 2019 naar de raads- en burgerleden gestuurd.   

Inhoud  Casus betreft de aankoop van het huis Looiersgracht 7B door mevrouw Penn-
te Strake begin 2018. Doel van het onderzoek is helderheid te krijgen in de 
stappen die je als burgemeester in een dergelijke kwestie doorloopt of dient te 
doorlopen. Onderzocht wordt of die stappen in de situatie aankoop huis 
Looiersgracht 7B zijn gezet of dat daar zaken op aan te merken zijn. Het 
rapport geeft de gelegenheid te leren voor de toekomst.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

De raadsleden hebben het rapport gelezen en stellen verduidelijkende vragen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Er worden geen uitnodigingen verstuurd. De heer Oostendorp en de heer 
Karsten van Necker van Naem zijn aanwezig voor het beantwoorden van 
vragen. 

Vervolgtraject Conform Gedragscode wordt op 3 december in een raadsvergadering de 
conclusies en aanbevelingen van het rapport door de gemeenteraad 
besproken.  

 


