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Geacht college, 
 
Omroep Venlo heeft een uitvoerige analyse gemaakt over de wijze van aanbesteding van de 
interimmanager sociaal domein. Deze analyse roept bij de SP diverse vragen op: 
 
 

1. Bent u bekend met de analyse van de omroep en beoordeeld u deze als een 
gedegen reconstructie? Zo nee, op welke punten wijkt de reconstructie volgens u af 
van de werkelijkheid? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  
 

2. Omroep Venlo geeft aan dat de gemeente niet bereid was aanvullende informatie te 
geven over de inhuur van interimmanager de heer Hijzelendoorn. Dit met verwijzing 
naar het feit dat er nooit informatie wordt gegeven over inhuur. Voor de SP is dat 
vreemd omdat algemeen bekend was over wie deze aanbesteding ging. Deelt het 
college de mening van de SP dat hier geen sprake is van schending van 
privacyregels als verdere informatie zou worden gegeven? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, waarom heeft u dan geen medewerking willen verlenen aan het onderzoek van 
Omroep Venlo? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

3. In mei 2017 is duidelijk dat het tekort in het sociaal domein van Venlo groot is. Uit de 
reconstructie van Omroep Venlo blijkt dat al die maand contact is gezocht met de 
heer Hijzelendoorn. Onder wiens verantwoordelijkheid is dat contact gelegd? Is 
hierbij een positieve aanbeveling gegeven van collegeleden ten aanzien van de heer 
Hijzelendoorn? Zo ja door welke collegeleden en/of medewerkers van de gemeente 
Venlo? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

4. Op 24 mei stappen de wethouders Tax en van den Beucken op vanwege de ontstane 
tekorten op het sociaal domein. Waren zij op dat moment bekend met contacten met 
de heer Hijzelendoorn? Zo ja, op welke wijze zijn deze wethouders hierover 
geïnformeerd of hierbij betrokken geweest? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord. 
 

5. In eerste instantie heeft de gemeente de kosten van de inzet van de heer 
Hijzelendoorn begroot op anderhalve ton. Wanneer wist het college dat dit bedrag 
niet voldoende was? Waarom koos men alsnog voor verlening i.p.v. alsnog tot 
aanbesteding over te gaan? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

6. Op welk moment wist de gemeente dat, in deze zaak, de Europese 
aanbestedingsregels zouden worden overtreden? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord. 
 



7. Op 3 april 2018 komt het tot een collegebesluit waarin duidelijk staat dat met de 
verlenging van het contract met de partij die de heer Hijzelendoorn naar voren heeft 
geschoven Europese aanbestedingsregels zijn overtreden. In dit besluit staat ook dat 
men afwijkt van het eigen inkoopkader 2014. Is dit besluit bij de overdracht naar het 
nieuwe college bekend gemaakt? Zo ja, wie van het nieuwe college heeft of hebben 
kennisgenomen van dit besluit? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van 
uw antwoord. 
 

8. Is ooit bij de onderhandelingen over de interim klus van de heer Hijzelendoorn de 
overweging gedaan of de heer Hijzelendoorn niet beter in dienst zou kunnen komen 
bij de gemeente voor de duur van de periode van zijn werkzaamheden? Zo ja, 
waarom is dit dan niet gedaan? Zo nee, waarom is dit niet overwogen of besproken? 
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

9. Uit de reconstructie van Omroep Venlo kan worden opgemaakt dat de heer 
Hijzelendoorn al aan het begin van zijn interim klus duidelijk maakte dat dit een 
langdurig traject zou zijn. Klopt dit in de beleving van de gemeente Venlo? Zo nee, 
wat is dan uw beleving van de duur van de opdracht in mei 2017? Zo ja, wat heeft u 
met deze informatie gedaan richting de gemeenteraad? Graag een onderbouwing 
van uw antwoord. 
 

10. Uit de reconstructie van Omroep Venlo blijkt dat er geen kostenopgave is gedaan 
door partijen die uitgenodigd zijn om de interimmanager te leveren. Is dit juist? Deelt 
u de mening van de SP dat het vreemd is dat dit niet is gebeurd en dat alleen Cv’s 
zijn opgevraagd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe reflecteert u daarop? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 
 

11. In de jaarrekening is inhuur aan personeel in algemene zin beschreven. Bent u bereid 
om bij komende jaarrekeningen aan te geven wat het bedrag aan inhuur is en 
hoeveel personen en functionaliteiten het betreft? Zo nee, waarom niet? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 
 
 
 

Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de gestelde termijn, met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ton Heerschop 


