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Datum: 12 december 2012 

Aan: Het presidium (17 december 2012) 

 

 
Van: R. de Jonge, griffie 

Onderwerp: 

een onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord door een tijdelijke commissie ex artikel 82 van de  

Gemeentewet. 

  

 

In een memo van 21 november 2012 zijn de beslispunten aangegeven die in eerste instantie benodigd zijn 

ter uitvoering van de op 7 november 2012 aangenomen motie betreffende het onderzoek naar de 

exploitatie van Willemsoord (zie bijlage 2). 

 

In uw vergadering van 3 december 2012 heeft u aangegeven zich nader te bezinnen op het besluit van  

7 november 2012 en heeft u de griffier gevraagd een vergelijking te maken tussen een commissie ex 

artikel 155a Gemeentewet en een tijdelijke commissie ex artikel 82 Gemeentewet. 

 

Bij de keuze van het daarvoor in te zetten instrument is het van belang de zwaarte van het instrument 

alsmede de bevoegdheidsverdeling tussen de raad, het college, de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders, de raad van commissarissen en de directeur/bestuurder van Willemsoord in ogenschouw 

te nemen. 

 

De door u gevraagde vergelijking tussen een commissie ex artikel 155a Gemeentewet en een commissie 

ad hoc ex artikel 82 Gemeentewet treft u aan in een aparte memo, gedateerd 7 december 2012  

(zie bijlage 1). 

 

Een commissie ex artikel 155a is een zwaar middel dat in den lande weinig wordt toegepast. In de memo 

van 21 november 2012 (bijlage 2) zijn enkele voorbeelden opgenomen. Dit instrument is vooral bedoeld ter 

versterking van de controlerende rol van de raad. Onderwerp van onderzoek is het door het college (of de 

burgemeester) gevoerde bestuur. 

Een tijdelijke commissie op grond van artikel 82 Gemeentewet is minder aan voorschriften gebonden maar 

heeft ook minder bevoegdheden (zoals het niet onder ede kunnen verhoren van getuigen en 

deskundigen).  

 

Indien de voorkeur uitgaat naar de instelling van een tijdelijke commissie ex artikel 82 boven een 

commissie ex artikel 155a, dient de raad een nieuw besluit te nemen, waarbij het dictum van de motie van 

7 november 2012 wordt gewijzigd. Hiertoe dient een nieuwe motie (vreemd aan de orde van de dag) aan 

de raad te worden voorgelegd. 

 

Anticiperend daarop stellen wij u voor:  

 

1. de griffier opdracht te verstrekken een concept-Verordening commissie onderzoek naar de 

exploitatie van Willemsoord 2013 voor te bereiden. 

Het streven is het voorstel aan de raad voor te leggen op maandag 4 maart 2013.  

(behandeling in het presidium op 28 januari 2013; commissie Bestuur en Middelen op 25 februari 

2013). 

 

2. in de concept-verordening de volgende onderwerpen op te nemen: 

 

a.  de onderzoekscommissie bestaat uit 5 raads- en/of commissieleden (met voor ieder lid 

een plaatsvervanger). 

 Gelet op de opdrachtformulering in de aangenomen motie, de hoeveelheid fracties in onze raad 

(10) alsmede het behouden van een werkbare situatie, bestaat de onderzoekscommissie uit 5 

raads- en/of commissieleden. 

 

b.  de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de onderzoekscommissie uit 

hun midden benoemd.  

 Overeenkomstig de ‘Verordening  commissie van onderzoek bestuurlijk handelen college van 

burgemeester en wethouders betreffende de Oude Rijkswerf Willemsoord 2005’ wordt de 

voorzitter en plaatsvervangend voorzitter door de commissie uit hun midden benoemd. 
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3. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening commissie onderzoek 

naar de exploitatie van Willemsoord 2013  

 

a. de griffier opdracht te verstrekken een raadsvoorstel tot instelling van de 

Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (incl. kostenraming) voor te bereiden. 

 Het streven is het voorstel aan de raad voor te leggen op maandag 4 maart 2013.  

 behandeling in het presidium op 28 januari 2013; commissie Bestuur en Middelen op  

 25 februari 2013). 

b. fracties uit te nodigen uiterlijk 11 januari 2013 kandidaten voor te dragen voor de 

Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (als lid of plaatsvervangend lid); 

c. de griffier op te dragen te voorzien in de ambtelijke bijstand. 

 

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de hierachter opgenomen pagina’s.  

 

Bijlage 1:  Memo van de griffie, gedateerd 7 december 2012, betreffende een vergelijking tussen een 

commissie ex artikel 155a Gw en een tijdelijke commissie ex artikel 82 Gw. 

 

Bijlage 2:  Memo van de griffie, gedateerd 21 november 2012, betreffende het opstarten van een 

onderzoek ex artikel 155a Gemeentewet; 
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Toelichting. 

 

Op 7 november 2012 heeft de raad een motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur aangenomen over het 

doen van een onderzoek op grond van artikel 155a Gemeentewet naar alle facetten en randvoorwaarden 

die met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord BV van belang zijn. De motie is in meerderheid 

aanvaard. Voor de motie is gestemd door de fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder, 

ChristenUnie,Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 

 

In de vergadering van het presidium van 3 december 2012 is een motie aangekondigd waarbij het dictum 

van de op 7 november 2012 zodanig wordt gewijzigd, dat een tijdelijke commissie op grond van artikel 82 

Gemeentewet wordt ingesteld voor het onderzoek. De fractie van Behoorlijk Bestuur is voornemens deze 

motie in de raadsvergadering van 17 december 2012 in te dienen. 

 

Het voorgestelde is ter uitvoering van aangekondigde motie: 

 

Ad 1. de griffier opdracht te verstrekken een concept-Verordening commissie onderzoek naar de 

exploitatie van Willemsoord 2013 voor te bereiden. 

 
De raad dient een verordening vast te stellen, waarin nadere regels zijn opgenomen met betrekking tot 
de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de commissie alsmede de ambtelijke 
bijstand. 
  

Het is mogelijk de conceptverordening te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen van  

25 februari 2013 en de raad van 4 maart 2013, mits het presidium op 28 januari 2013 instemt met het 

concept. 

 

Ad 2a. de onderzoekscommissie bestaat uit 5 raads- en/of commissieleden (met voor ieder lid 

een plaatsvervanger). 

 

In artikel 82 van de Gemeentewet is niet voorgeschreven uit hoeveel personen een commissie dient te 

bestaan. In lid 3 is wel aangegeven dat de raad, voor zover het de benoeming van raadsleden betreft, 

zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. 

Hiermee wordt beoogd een zekere spreiding van commissiezetels over de raadsfracties te 

bewerkstelligen. Het is niet de bedoeling van deze bepaling dat alle fracties in de commissie 

vertegenwoordigd moeten zijn. 

 

Ter illustratie: de onderzoekscommissie ORW 2005 bestond uit zes leden: 4 leden vanuit de 

oppositiepartijen (ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en de Stadspartij Den Helder) en 2 leden vanuit de 

coalitiepartijen (het CDA en Leefbaar Den Helder). Een lid van de VVD is gaande het onderzoek uit de 

commissie gestapt. 

 

Een oneven aantal leden is wenselijk, omdat besluiten in de commissie bij meerderheid worden genomen. 

Verder is het wenselijk de commissie vanuit praktisch oogpunt een werkbare omvang te laten hebben.  

 

Gelet op de opdracht van de onderzoekscommisie, de hoeveelheid fracties in onze raad (10) en het 

behouden van een werkbare situatie, wordt in de concept-verordening opgenomen dat de 

onderzoekscommissie uit 5 raads- of commissieleden bestaat. Voorts is het in het belang van de 

voortgang van de werkzaamheden van de commissie wenselijk voor ieder lid een vervanger aan te wijzen. 

 

Overwogen zou kunnen worden de verdeling tussen coalitie en oppositie vast te leggen in de verordening.  

Dit ter voorkoming van een onevenwichtige samenstelling bij de benoeming. 

 

Ad 2b. de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de onderzoekscommissie uit 

hun midden benoemd.   

 

Uw raad heeft in 2005 een ‘Verordening commissie van onderzoek bestuurlijk handelen college van 

burgemeester en wethouders betreffende de Oude Rijkswerf Willemsoord 2005’ vastgesteld. 
In deze verordening is opgenomen dat de commissie uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter 

kiest. Voorgesteld wordt deze bepaling ook in de verordening, genoemd onder punt 1, op te nemen. 
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Ad 3a. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening commissie onderzoek 

naar de exploitatie van Willemsoord 2013 de griffier opdracht te verstrekken een 

raadsvoorstel tot instelling van de Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (inclusief 

kostenraming) voor te bereiden. 

 

In de programmabegroting 2013 is geen budget opgenomen voor raadsonderzoeken. De raad dient 

hiervoor een wijziging van de begroting vast te stellen. Gelet op het eenmalige karakter van de uitgaven, 

kan worden overwogen het, bij de instelling van de commissie te bepalen, benodigde budget te dekken uit 

de algemene reserve van de gemeente. Dit wordt als zodanig opgenomen in het raadsvoorstel tot 

instelling van de onderzoekscommissie. 

 

Mits het presidium op 28 januari 2013 instemt met het raadsvoorstel en ontwerp-besluit tot vaststelling van 

de Verordening commissie onderzoek naar de exploitatie van Willemsoord 2013, wordt het raadsvoorstel 

tot instelling van de commissie geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen van 28 februari 2013 

en de raad van 4 maart 2013. Voor die vergaderingen wordt dan eerst de verordening en vervolgens de 

instelling van de commissie geagendeerd.  

 

Ad 3b. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening commissie onderzoek 

naar de exploitatie van Willemsoord 2013 fracties uit te nodigen uiterlijk 11 januari 2013 

kandidaten voor te dragen voor de Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (als lid of 

plaatsvervangend lid); 

 

Gelet op de planning bij punt ad 3a, stellen wij u voor de fracties hiervoor tot 11 januari 2013 de 

gelegenheid kandidaten (lid of plaatsvervangend lid) voor de commissie voor te dragen. 

Kandidaten kunnen worden aangemeld bij de griffier. 

 

Ad. 3c vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening commissie onderzoek 

naar de exploitatie van Willemsoord 2013 de griffier op te dragen te voorzien in de 

ambtelijke bijstand. 

 

Gelet op de nodige voorbereidingen voor het onderzoek, adviseren wij u de griffier op te dragen zo 

spoedig mogelijk een commissiegriffier en een plaatsvervanger aan te wijzen ten behoeve van de 

Onderzoekscommissie Willemsoord.  

 

 

 


