Weert, 7 juli 2020

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Weert,
De afgelopen twee weken hebben me echt geraakt. Mijn integriteit staat ter discussie
vanwege mijn positieve bemoeienissen voor een gezin in Weert. De uitgaven die ik heb
gedaan ten behoeve van de huur voor dit gezin heb ik volkomen duidelijk. Volgens mijn
eigen boekhouding heb ik, van Burgemeester Heijmans, een totaalbedrag ontvangen van
10.500 Euro om dit gezin te helpen.
Het verhaal is voor mij, maar inmiddels ook voor het bestuur en de fractie van DUS Weert
geheel helder. Ook naar de leden van DUS Weert wil ik die duidelijkheid geven. Maar ik ben
nu geconfronteerd met een bericht van een collega Raadslid. In dit bericht wordt gemeld dat
een ambtenaar, zogenaamd een klokkenluider, aan dit Raadslid heeft gemeld dat ik een
bedrag van 14.350 Euro zou hebben ontvangen. Op deze manier word ik weer een hoek in
geduwd. En dat is een plaats die ik zeker niet verdien en waar ik niet thuis hoor. Ik vraag, nee
ik eis, een intern onderzoek naar de gelden die ik ontvangen heb van de gemeente Weert.
Dit om geen enkel misverstand over mijn integriteit te laten bestaan. Ik heb hierover vorige
week al contact gehad met de wethouder financiën. Aan haar heb ik gevraagd een en ander
uit te zoeken om een streep onder dit verhaal te kunnen zetten. Tot op heden heb ik geen
enkele reactie op dit verzoek gehad.
De andere kant van de medaille is dat ik reeds meerdere malen heb aangegeven volledige
transparantie te willen geven omtrent de uitgaven die gedaan zijn voor dat gezin. Niemand
is tot op heden op dit aanbod ingegaan. Graag wil ik binnen twee weken van u uitsluitsel
krijgen over de door mij ontvangen en geregistreerde gelden van de Burgemeester.
Ik ga ervan uit dat het College graag meewerkt aan dit onderzoek om klare wijn te schenken.
Vanuit dat vertrouwen teken ik deze brief en zie ik graag uw reactie schriftelijk tegemoet.
Hoogachtend,

Conny Beenders – van Dooren

Ps een afschrift van dit schrijven stuur ik ook naar het bestuur van DUS Weert

