
 

Raadsvragen m.b.t de relatie met 
Szpecialist BV 
 

Namens de raadsfractie van de VVD worden de volgende vragen aan het college 

gesteld: 

 

Vraag 1: 
Is het college bekend met de omstandigheid dat de onderneming Szpecialist B.V. reclamefilmpjes 

heeft gemaakt in het gemeentehuis van Oude IJsselstreek BV en deze publiceert? 

Vraag 2: 
Heeft het college, de secretaris of de burgemeester toestemming gegeven hiervoor en, zo ja, wat 

waren de argumenten daarvoor. Heeft Szpecialist B.V. een vergoeding betaald? 

Vraag 3: 
Acht het college deze gang van zaken wenselijk en integer?  

Vraag 4, met verzoek om inlichtingen: 
Wat is de inhoud van de sinds 1 januari 2018 gesloten overeenkomsten tussen Szpecialist B.V. en/of 

Pharos Holding B.V. of de als bestuurder of aandeelhouder bij die rechtspersonen betrokken 

personen enerzijds en gemeente Oude IJsselstreek anderzijds. 

Het college wordt verzocht, desnoods onder oplegging van geheimhouding t.a.v. de persoonlijke 

gegevens van betrokkenen, de gemeenteraad afschriften van die overeenkomsten te verstrekken of 

in plaats daarvan, een zakelijk overzicht daarvan te verstrekken en de overeenkomsten zelf op de 

raadsgriffie vertrouwelijk ter inzage te leggen. 

Vraag 5, met verzoek om inlichtingen: 
Is het juist dat zowel beide (middellijk) bestuurders van Szpecialist als andere, door Szpecialist B.V. 

ter beschikking gestelde personen,  als “externen” bij Oude IJsselstreek werkzaam zijn of zijn 

geweest? 

Vraag  6: 
Welke personen die op enigerlei wijze betrokken zijn, of zijn geweest, bij Szpecialist B.V. en/of Pharos 

Holding B.V. zijn gedurende de afgelopen twee jaar werkzaam geweest voor de gemeente, thans nog 

werkzaam of zullen voor 1 maart 2021 nog voor de gemeente werkzaam worden 



 

Toelichting: Er wordt zowel gevraagd naar personen die op basis van een detacheringsovereenkomst 

of anderszins als “externe” werkzaam zijn (geweest), maar ook naar personen die, door bemiddeling 

of een aanbeveling van  bedoelde rechtspersonen of de daarbij betrokken natuurlijke personen, een 

dienstbetrekking met de gemeente hebben gekregen. 

Er wordt verzocht een overzicht te verstrekken van de periode waarin de betreffende personen 

werkzaam zijn (of worden, of zijn geweest) en de functiebenaming waarin deze tewerk zijn gesteld 

en de voor rekening van de gemeente komende kosten. 

Vraag 6 
Op welke wijzing heeft de werving en selectie van de bij vraag 5 bedoelde personen plaats 

gevonden? Zijn de vacatures gepubliceerd en zo ja, waar is dat gebeurd? Zijn deze vacatures ter 

kennis gebracht van andere detacheringsbureau’s dan alleen Szpecialist B.V. en, zo ja, welke andere 

aanbieders waren dat en waarom is de keus op Szpecialist B.V. gevallen? 

Vraag 7, met verzoek om inlichtingen 
Welke facturen zijn er door Oude IJsselstreek in de periode vanaf 1 januari 2019 ontvangen van 

Szpecialist B.V. en/of Pharos Holding B.V. of de als bestuurder of aandeelhouder bij die 

rechtspersonen betrokken personen? Ook hiervan worden, desnoods onder oplegging van 

geheimhouding, afschriften gevraagd, maar kan ook worden volstaan met een zakelijk overzicht en 

het vertrouwelijk te inzage geven van de brondocumenten op de griffie. 

 

Gendringen, 12 oktober 2020 

 

Richard de Lange, fractievoorzitter VVD 
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