
Vragen PvdA fractie aan de heren Korsten en Elzinga 
aangaande het rapport: 
Elzinga en Korsten, Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke 
integriteit?, 18 februari 2018

Vraag 1.

Dit onderzoek is wezenlijk anders van opzet, uitvoering en heeft een heel andere doelstelling dan de 
eerder gedane integriteitstoets die in het kader van de wethoudersbenoeming van de heer Palmen is
uitgevoerd door het Bureau G&I. Het is geen second opinion over het risicoprofiel van de heer 
Palmen als wethouder maar onder andere een analyse en beoordeling van de gevolgde procedure in 
het eerste onderzoek. Klopt die visie en onderschrijft u dit?

Vraag 2.

Daarna volgt een analyse van wat in een conflict tussen de heer Palmen en de gemeente 
speelt/gespeeld heeft over een stukje grond. Wat is het belang van dat onderzoek in relatie tot de 
integriteitstoets naar de heer Palmen dat volgens het RvO van de gemeenteraad Brunssum 
noodzakelijk is voordat een wethouder benoemd wordt? 

Vraag 3.

De raad weet niet precies in welke mate dit conflict over een stukje grond en alle daarna en daarin 
gevolgde procedures meegewogen zijn door G&I bij hun onderzoek naar de integriteitsrisico’s. In uw 
onderzoek geeft u aan dat de gemeente en Jo Palmen dit probleem z.s.m. de wereld uit zouden 
moeten helpen. Bent u dan niet van mening dat daarbij twee partijen elkaar moeten vinden en dat 
daarbij de wil tot overeenstemming essentieel is? Geeft het mislukken van twee mediation-
pogingen niet aan dat dit in dit geval heel moeilijk is? Bent u niet van oordeel dat ook van de zijde 
van de heer Palmen een veel coöperatieve en veel minder juridisende opstelling noodzakelijk is om
tot een overeenstemming te komen? Dat dat begint door uit eigen beweging de correcte 
informatie te delen ten aanzien van de eigendomsverhoudingen op dit moment en dat de 
opstelling van de heer Palmen in dit ‘dossier Palmen’ tot zijn benoeming tot wethouder een 
negatief beeld ten aanzien van zijn benoeming heeft versterkt op basis van de gegevens die op dat 
moment bekend waren?

Vraag 4.

Tijdens de commissievergadering van woensdag 21 februari 2018 gebruikte de heer Korsten in het 
kader van de integriteitstoets van het Bureau G&I de kwalificatie ‘brandhout’. Onze vragen zijn:

Op welk van de drie delen van het rapport slaat die kwalificatie; en/of slaat het op de gevolgde 
procedures en/of de conclusies van het rapport? Waar staat dat oordeel in het rapport van Elzinga 
en Korsten verwoord? Als het niet als zodanig is opgenomen, hoe moet de raad dit mondelinge 
oordeel dan wegen? 



Vraag 5.

In het rapport is enerzijds de conclusie, dat het oordeel van de integriteitstoets van 14 november dat 
de heer Palmen benoembaar is maar ook een ‘risicovolle keuze’ (p.3), juist is. In het rapport 
onderschrijft u dat het beter is dat de heer Palmen na de verkiezingen niet meer als wethouder 
beschikbaar stelt.  Hoe moeten deze beide signalen gewogen worden? Wat zegt dit nu precies over 
de beoordeling in het eerste rapport van G&I ten aanzien van de door hen gesignaleerde 
integriteitsrisico’s en hoe beoordeelt u nu die risico’s?

 

Vraag 6.
Op pagina 4 geeft u aan dat u ook ‘verdiepingsanalyse’ diende uit te voeren. In de door de 
raad aangenomen motie is hier echter nergens sprake van. De motie vraagt u slechts om 
‘Een second opinion op grond van de zelfde gegevens direct te laten uitvoeren door een paar 
onafhankelijke deskundigen, zowel op het gebied van integriteit voor gemeentebestuurders 
c.q. lokale volksvertegenwoordigers, alsook het staatsrecht.’ 
In het presidium van januari 2018 is ook niet expliciet aangegeven dat het rapport zo ruim 
uitgebreid moest worden. Vraag: Waarom heeft u gekozen voor deze veel ruimere opzet van
het onderzoek?

Vraag 7.
Heeft u de mogelijkheid die in de motie is opgenomen om uw eigen onderzoek in te richten 
niet wat te vrij opgevat (zie opmerking pagina 5) door het toepassen van de regel in de motie: 
‘De gegevens - zoals aangeleverd door de burgemeester aan G&I - binnen één week aan de 
griffie ter hand te stellen. 
Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, de deskundige dan naar eigen inzicht invulling te laten 
geven aan de second opinion.’?

Vraag 8.
Het brief van de heren Palmen en Geelkerken die u in uw rapport als bijlage heeft opgenomen bevat 
andere informatie dan de gemeente tot nu toe van de heer Palmen ontvangen heeft. De heer Palmen
heeft tot zijn vijf punten verklaring tijdens de raad van november 2017 toe nooit aangeven dat hij 
geen eigenaar meer is van de grond die onderwerp van de discussie is. Evenmin heeft hij in dat 
vijfpuntenplan willen uitspreken dat hij geen procedures ten aanzien van schadeclaims zal indienen, 
hooguit dat hij dat niet zal doen zolang hij wethouder is. Hoe is dat standpunt te bezien vanuit het 
oogpunt van integriteit als bestuurder van een gemeente en tegelijk als burger met mogelijke 
claims? De door u in het rapport gesignaleerde mist in dit dossier is toch op zijn  minst door deze 
opstelling van de heer Palmen niet verminderd? De gemeenteraad heeft via uw rapport kennis 
kunnen nemen van het standpunt van de heer Van Geelkerken en Palmen, maar deze brief is niet 
door de gemeenteraad ontvangen. Is dit standpunt dan niet het betrekken van een juridische 
positie zonder dit volmondig aan de gemeenteraad ter kennis te brengen? Hoe verhoudt zich dat 
met integriteit van een wethouder? 



Vraag 9.

Blz. 12/13. Integriteit staat voor onkreukbaarheid, eerlijkheid en oprechtheid zegt het rapport. Kunt 
u zeggen dat de heer Palmen eerlijk en oprecht is geweest in het kader van het gronddossier dat 
hier al 40 jaar speelt,  door niet te melden dat hij de panden en gronden verkocht en overgedragen 
heeft aan zijn zoon? Indien u dit ontkennend beantwoord, kunt u dan nog met droge ogen 
verklaren dat de heer Palmen integer is?

Vraag 10.

Ook het feit dat de heer Palmen telkens de verjaring voor de aansprakelijkstelling van de gemeente 
heeft gestuit duidt er toch op dat sprake is van(schijn) van belangenverstrengeling. Betekent dit niet 
dat er dan wellicht op juridisch vlak de integriteit niet geschonden is, maar wel op het morele vlak?

Vraag 11.
Op pagina 28 stelt u in de vierde alinea dat er ‘geen aanwijzing bestond dat hierover in 
rechte zou worden geprocedeerd’. Dat terwijl in de brief van de heer Van Geelkerken 
namens Palmen (april-mei 2016) dat toch dit heel duidelijk is verwoord. (Zie deze brief die 
tot het geheime deel van het dossier behoort). Hoe moet de raad die brief dan lezen 
volgens u in het kader van integriteit? 

Vraag 12. 
De in de voorgaande vraag genoemde brief gaat niet alleen over de overdracht van de 
gronden, maar ook een aantal andere zaken. In uw rapport besteedt u aan dit deel 
nauwelijks aandacht. Hoe moet daar een mogelijke claim dan bezien worden of is dit 
volgens u ook niet aan de orde? Is dat geen mogelijk risico ten aanzien van de integriteit 
van de heer Palmen? Hoe moet de gemeenteraad een dergelijke situatie volgens u dan 
beoordelen? 

Vraag 13. 
In de brief (mail) van 8 september 2017 (bijgevoegd) dreigt de heer Palmen de raadsleden en
de raad met juridische aansprakelijkheidstelling en procedures als er een 
integriteitsonderzoek gedaan wordt zoals in het voorstel aan de raad dat ter agendering aan 
het presidium van 12 september 2017 ter tafel lag. Hoe moet de raad een dergelijke brief 
wegen in het kader van integriteit, de schrijver probeert immers door extreme, in de 
krappe tijd tot de bewuste vergadering, juridische druk uit te oefenen om een onderzoek 
te blokkeren? Waarom heeft u deze brief niet in uw onderzoek betrokken?

Vraag 14.
Met name vanaf pagina 33 gaat u in op de mogelijkheden integriteit in juridische kaders te 
vatten en te meten. U komt uiteindelijk tot een model waarbij een aantal zekerheden 
worden ingebouwd om tot een betere procedure te komen bij het uitvoeren en gebruiken 
van de toets op de integriteitsrisico’s die (kandidaat-)wethouders c.q. politieke ambtsdragers
hebben c.q. het betreffende overheidsorgaan loopt met deze persoon in een functie. Daarbij
geeft u enerzijds aan dat het geen juridisch proces is en ook niet met geformaliseerde 
normen kan worden vastgelegd, maar anderzijds dat dat eigenlijk wel nodig is. Hoe moet 
een gemeenteraad nu tot een afweging komen als aan deze voorwaarden nooit voldaan 



kan worden? Geeft u daarmee niet aan dat ondanks dat een dergelijke integfriteitestoets 
altijd een zekere mate van subjectiviteit zal bevatten, deze toets niettemin noodzakelijk en
bruikbaar is? Geeft u daarmee ook aan dat de gemeenteraad op grond van de resultaten 
van de eerste toets correct zijn dat het benoemen van de heer Palmen een meer dan 
gemiddeld risico zou opleveren voor de gemeente Brunssum?

Vraag 15.

Conclusie van het bureau was op 14 november 2017 dat Palmen benoembaar was, maar ook een 
‘risicovolle keuze’. Volgens uw rapport wordt deze kwalificatie actueel geacht. Kunt u uitleggen wat 
u hier mee bedoeld?

Vraag 16.

Op blz  21 zegt u dat doordat de heer Palmen geen klare wijn heeft geschonken over de overdracht 
van de percelen aan zijn zoon, in ieder geval een onvoorzichtige, onduidelijke en te bekritiseren 
manier van opereren heeft getoond waardoor de beeldvorming maar ook integriteitsrisico’s hebben 
kunnen ontstaan. En deze zijn ook ontstaan. Op welke wijze komt u dan tot de conclusie dat het 
integriteitsrisico dat aan de heer Palmen is toegedicht verlaagd kan worden?

Vraag 17.

(pagina 4) Er is door u met diverse betrokkenen gesproken. Als wij kijken naar de lijst van personen 
waarmee is gesproken dan lijkt het er op dat alleen met belanghebbenden is gesproken die baat 
hebben bij een positief rapport. Waarom is er niet met anderen gesproken?

Vraag 18.

Op pagina 28 concludeert u dat de heer Palmen niet had moeten optreden als medeaanvrager van 
een extra raadsvergadering in zijn rol als gemeenteraadslid. Hierdoor ontstond een sfeer van 
belangenvermenging en dhr. Palmen had, als een door de wol geverfde politicus, moeten weten dat 
hij zich daardoor op glad ijs begaf. Waarom komt u dan toch weer tot de conclusie dat het niet 
Palmen is, maar het college de echte bron van het ontstaan van een sfeer van belangenvermenging
is. Bent u het met ons eens dat de heer Palmen de (schijn) van belangenvermenging laat ontstaan 
en dus dat een rol kon spelen zodat hij de integriteitstoets niet kon doorstaan? Waarom legt u dan 
(een deel van de) de schuld dan toch weer bij het college en stelt u dat dit de heer Palmen ontlast 
i.h.k.v. de risicotoets integriteit?

Vraag 19.

U stelt  onder aan pagina 29: “Hoe een en ander ook zij, door het ongelukkig opereren van college en
burgemeester t.a.v. de extra raadsvergadering en door het ondoorgrondelijk optreden van Palmen 
kan ook dit onderdeel zeker niet leiden tot de eenduidige conclusie: hoog risico.” Even verderop zegt 
u dat u van oordeel bent dat Palmen als ervaren politicus en bestuurder had moeten weten dat hij 
zijn persoonlijke dossier ver weg moet houden van de publieke besluit- en oordeelsvorming. Door 
dat bij herhaling niet te doen, ontstaat een beeld van recidive en stapelende kwesties .  Ook al is dan 
zuiver juridisch wellicht geen sprake van fouten, moreel en politiek gezien worden hier toch wel 



fouten gemaakt. Waarom blijft u er dan nog steeds bij dat het integriteitsrisico dat aan Palmen 
toegedicht kan worden verlaagd kan worden?

Vraag 20.

Op pagina 30-31 stelt u dat de heer Palmen met de columns is gestopt in het huis aan huis 
blaadje. Wij hebben van informanten begrepen dat weliswaar zijn naam niet meer onder de 
column staat, maar dat hij nog weldegelijk de auteur hiervan is. Kunt u dan blijven 
volhouden dat hier geen sprake is van belangenvermenging of een integriteitsrisico? Op 
pagina 30 en 31 geeft u aan wat volgens wikipedia columnisten doen en hoe dat geduid 
moet worden. Maar de voorbeelden die u aanhaalt zijn geen gemeenteraadsleden en/of 
wethouders, maar zijn schrijvers van beroep. Zij hoeven dus ook geen integriteit-toets te 
doorstaan, want zij hebben geen publieke functie. Hoe zit het dan met de relativering die u
aanbrengt? 

Vraag 21.

U concludeert op pagina 33 dat de heer Palmen  - het totale geheel van gestarte procedures, acties 
en andere handelingen overziende- vrij snel de gedachte kon opwekken van kwetsbaarheid op het 
vlak van integriteit. In de beeldvorming werd niet direct en uni sono gedacht aan een laag 
integriteitsprofiel.  Als wij dit goed lezen, dan  is er dus weldegelijk sprake van een risico. Hoe is het 
dan mogelijk dat u toch tot de conclusie komt dat dhr. Palmen tot 21 maart wethouder kan 
blijven?

Vraag 22.

U spreekt op pagina 36-37 de vrees en de verwachting uit dat voor de collegeperiode na 21 maart 
2018 de kwetsbaarheden die aan dhr. Palmen op het vlak van bestuurlijke professionaliteit, 
communicatief vermogen en integriteit zijn gaan kleven, hem blijvend zullen achtervolgen. Dit zou 
zowel voor de gemeenteraad als voor dhr. Palmen een moment van bezinning moeten zijn. Zegt u 
hiermee dat het in het belang van Brunssum is dat dhr. Palmen na de verkiezingen zich in ieder 
geval niet meer beschikbaar zal stellen als wethouder?



BIJLAGE bij vraag van PvdA raadsfractie.
Mail van Jo Palmen van 8 september 2017

 

Aansprakelijkheidstelling
3 berichten

Jo Palmen <jopalmen@online.nl> 9 september 2017 om 00:12

Aan: "Peeters, Peter (Brunssum)" <peter.peeters@brunssum.nl>

Cc: "S.J.H. lespoir" <lespoir@ziggo.nl>, "L.J.H. snackers" <ljhsnackers@zonnet.nl>, Pak Luit Ger 

<gersinusmaria@tele2.nl>, gme.gerards@brunssum.nl, "Dautzenberg, R.P.L. (Brunssum)" 

<rpl.dautzenberg@brunssum.nl>, Danny Trommelen <dannytrommelen@live.nl>, "M. Gordijn" 

<mmjgordijn@kpnmail.nl>, "H.J.S.M. Broers" <serviebroers@gmail.com>, Jaimy van Dijk 

<jaimyvandijk@gmail.com>, katinkacoenen@outlook.com, "Winants, Luc (Brunssum)" 

<luc.winants@brunssum.nl>, Rob Claessen <robclaessen2010@live.nl>, Roelof Houkes 

<roelofhelma@live.nl>, Math en Miriam Houben <mh.houben@hetnet.nl>, Jack van Oppen 

<jack@oppen.nl>, "J.F.P. Gelissen" <j.gelissen@ziggo.nl>, "A. van" <agathaoosterhuis@gmail.com>,

"Bolster-Damen, Petra (Brunssum)" <petra.bolster@fnv.nl>, Marcel Schrijen <marcel-
helena@ziggo.nl>, 

"A.G. de Haas" <plato.ams@planet.nl> 

Brunssum, 08 september 2017.

Aan:

De Gemeenteraad van Brunssum t.a.v. De Griffier en de Voorzitter van de Raad.

Postbus 250 

Brunssum.



Betreft:  Verzoek tot geen opdracht verstrekking integriteitonderzoek en 
aansprakelijkheidstelling.

Geachte Griffier,  geachte voorzitter en Edelachtbare raadsleden,

Via de presidiumagenda heb ik J.M.H. Palmen, Dorpstraat 49 te Brunssum,  kennis kunnen nemen
van een voorstel van B & W, resp. voorzitter dan wel het Presidium, waarin opdracht zal worden 
verstrekt aan een extern bureau om een onderzoek te doen naar mijn integriteit.  De  aanleiding 
hiertoe is gebaseerd  op volledig onjuiste (verifieerbare)  gegevens. Dit merken  de 
onderzoeksbureaus,  de een iets explicieter dan de andere, overigens ook op.  “Er is overigens 
nog geen sprake van een juridische (schade) procedure”  merkt BING op.  Dit is volkomen juist, 
want er is geen claim mijnerzijds bij uw gemeente ingediend. Uiteindelijk bepaal ik of er over een 
eventuele vordering op grond van wanprestatie etc. geproduceerd gaat worden, daar gaat dit 
college van B & W  zeker niet over.  

Over de informatieverstrekking aan de diverse bureaus voor een onderzoeksopdracht enkele 
korte opmerkingen.

De extra raadsvergadering had  geen enkele betrekking op het voorleggen van een 
besluitvorming over “een claim” maar over onderzoek wie (college neem ik aan)  een dergelijke 
handelwijze richting mij als burger en raadslid ingang heeft gezet, onderbouwd met onjuiste 
gegevens en verzwijgen van de juiste gang van zaken.  Bekijk daarvoor maar eens de 
transportakte en het vonnis( mei 2008 ) van de Rechtbank van de op initiatief van voornamelijk 
VVD en PvdA  bestuurders in gang gezette gerechtelijke procedure.  In de transportakte is 
opgenomen dat partijen afstand doen van de nietigheid inroepen althans de overeenkomst aan 
te vechten.  Maar deze bestuurders hebben zich van deze transportakte niets aangetrokken, 
hetgeen kort gezegd een wanprestatie is en meer zegt over deze bestuurders  dan over anderen. 
Ook is het zinvol om u ervan te overtuigen hoe deze bestuurders vervolgens het vonnis 
negeerden en wederom onrechtmatig handelden en ook U als  raad bleef voorzien  van onjuiste 
informatie. Het heeft tot 2013 geduurd en veel geld gekost aan adviezen alvorens het college van
B & W uiteindelijk het vonnis heeft nageleefd.  Van 2007 tot heden hebben de colleges met de 
VVD en PvdA leden veel gemeenschapsgeld (vele tienduizenden euri)   gespendeerd om mij van 
mijn rechten af te houden. Om aan het verkwisten  van gemeenschapsgeld  een eind te maken en
duidelijkheid te verkrijgen over de werkelijke gang van zaken, was de raadsvergadering 
bijeengeroepen en zeker niet over besluitvorming van een claim.  Of er een claim wordt 
ingediend bepaal ik  en niemand anders en zeker geen burgemeester en/of college van wederom 
VVD en PvdA bestuurders.  

Kortom:

de extra raadsvergadering, welk verzoek  de  burgemeester naast zich neerlegde en u als raad 
daarover ook nog onjuiste motiveringen voor gaf, had de intentie van het onjuist handelen door 
het college van B & W hard en duidelijk bloot te leggen. Hoe de vergadering  door VVD en PvdA 



toedoen is verlopen, heeft u mogen constateren.  De vragen van de PAK fractie over deze 
problematiek worden nog steeds niet beantwoord.  Als er integriteit zou moeten worden 
onderzocht in deze kwestie , dan zou het handelen van het College van B & W onderwerp hiervan
te moeten zijn, is mijn bescheiden mening. Maar hierover gaat u als Raad.

De vraag over de openbaar maken van het dossier  hoeft niet beantwoord te worden omdat ook 
hier ik, volgens vaste jurisprudentie, zelf bepaal of ik mijn volledig dossier in de openbaarheid 
breng ter verdediging tegen de valse beschuldigingen van het college van B & W, dit ondanks de 
door u opgelegde geheimhouding.

Het is derhalve niet zinvol op grond van deze door het college van B & W gepresenteerde  
onjuiste en fictieve feiten een integriteitonderzoek over mijn handelen  te doen. Dit zou geld 
verspilling zijn .  

Gelet op de stukken en hetgeen hierboven is weergegeven, kan ik geen andere conclusie aan een
dergelijk onderzoek verbinden, gelet ook op het lekken hierover in de media met name door de 
burgermeester bij L1 radio ,  dat het niet om mijn integriteit zal gaan, maar enkel om mij als 
burger in persoon en als raadslid en mijn familie en mijn partij  in diskrediet te brengen en  te 
beschadigen. 

Derhalve verzoek ik u op de door de aan de onderzoeksbureaus verstrekte gegevens dit 
integriteitonderzoek NIET te houden en verzoek u in het Presidium het overleg hierover te 
definitief te staken.

Mocht u mijn verzoek negeren , dan deel ik u nu reeds voor alsdan mede dat ik u zowel als 
gemeentebestuur in volle omvang als ook in persoon  aansprakelijk houd  en ook zal stellen voor 
de schade die ik lijd en nog zal lijden. 

Gaarne ben ik – indien gewenst - tot nadere informatie bereid.

Hoogachtend,

J.M.H. Palmen. 


