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Geachte heer Tielemans, 

De heer Verbakel, lid van de fractie van de SP, heeft ons college om een standpunt gevraagd met betrekking tot 
de vraag of er mogelijk sprake is van een ontoelaatbare belangenvermenging als bedoeld in artikel 15 van de 
Gemeentewet. Geduid wordt op uw functie als raadslid en op uw functie als project-adviseur voor J.G.van de 
Westerlo Beheer B.V., zulks in relatie tot de mogelijke realisering van een evenementengebouw in onze 
gemeente. 

Wij achten het van belang van u persoonlijk duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de vraag of u 
inderdaad werkzaam bent of bent geweest als project-adviseur voor voomoemd project, wat uw 
taakomschrijving in deze is/was en waaruit uw concrete bemoeienissen richting gemeente uit bestaan 
casu quo bestaan hebben en tot welk resultaat deze geleid hebben. Bent u als vertegenwoordiger of 
adviseur werkzaam ofwerkzaam geweest voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de 
gemeente als bedoeld in artikel 15 eerste lid onder d van de Gemeentewet? 

Het lijkt in ieders belang op korte termijn helderheid te hebben over deze aangelegenheid. Die helderheid bestaat 
op dit moment niet. Ingevolge artikel 3-2 AWB rust op ons de plicht de nodige kennis over de relevante feiten en 
de af te wegen belangen te verzamelen. Wij verzoeken u daarom binnen 14 dagen na verzending van deze brief 
schriftelijk uw zienswijze met betrekking tot de kwestie, waarbij in eik geval ingegaan wordt op de gestelde 
vragen, aan ons toe te sturen. Daarna zullen wij ons beraden op het aan de heer J .Verbakel te geven 
antwoord(vraag en antwoordbijiage). 

              Bijgevoegd zijn een kopie van de brieven van de heer J.Verbakel en van J.G.van de Westerlo Beheer B.V. 
Hoogachtend, 
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VERZONDEN 07 jAN. ^ 

Afscliri ft: BD/BJZ 

Gemeente Helmond,  
Postbus 950, 5700 AZ Helmond  
Telefooonnummer 0492-587157 

 


