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Onderzoeksvoorstel 

Op 26 mei 2015 (bevestigd per e-mail van 27 mei) heeft de heer G.K. Visser ontslag genomen 
als wethouder van de gemeente Den Helder. De heer G.K. Visser heeft vervolgens in de 
gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2015 met onmiddellijke ingang ontslag gekregen van 
de gemeenteraad, met als oogmerk om de situatie op te heffen dat hij nog een maand 
formeel wethouder zou zijn, dat als ongewenst werd beschouwd. 
Naar aanleiding van aandrang daartoe vanuit de gemeenteraad heeft het college van 
burgemeester en wethouders in de vergadering van 1 juni 2015 aan de gemeenteraad 
toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten instellen. De gemeenteraad heeft daarmee 
in zijn vergadering van 15 juni 2015 ingestemd. 

Ik stel voor dat het college van burgemeester en wethouders, in zijn rol als opdrachtgever 
voor het onderzoek, de onderzoeksopdracht als volgt formuleert: 

1. Reconstrueer en analyseer het proces dat heeft geleid tot de ontslagneming als 
wethouder door de heer G.K. Visser. 

2. Besteed daarbij mede aandacht aan de bespreking en de behandeling van de kwestie 
in/door het college van B&W. 

Onderzoek en verlfieer daarbij ook de klachten en signalen die met betrekking tot 
gedragingen van de heer Visser naar voren zijn gekomen. 
Bied de heer G.K. Visser de gelegenheid om zijn zienswijze te geven (wederhoor). 

Ga in op de vraag of de feiten en omstandigheden een voldoende politiek-
bestuurlijke grond vormden om op ontslag van de heer Visser als wethouder aan te 
sturen, dit met name uit een oogpunt van bestuurlijke integriteit. 

Beoordeel tevens of het college van burgemeester en wethouders ter zake 
voldoende zorgvuldig heeft geopereerd. 

Breng de communicatie van het college van burgemeester en wethouders over de 
kwestie in de richting van de gemeenteraad nader In beeld. 

Onderzoek en rapporteer in volstrekte onafhankelijkheid. 



Elementen van het curriculum vitae van de heer drs. CJ.N. Versteden 

• Is jurist. 
• Was gemeentesecretaris van Bussum en Utrecht en griffier der Staten (voor de dualisering) 

en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland. 
• Was 8 jaar lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 
» Is sinds medio 2001 gepensioneerd. Is sindsdien auteur, onderzoeker en adviseur in de sfeer 

van het openbaar bestuur. 
• Was tot 1 januari 2015 hoofdredacteur van het bestuursrechtelijk tijdschrift "de 

Gemeentestem". Is thans nog lid van de hoofdredactie en auteur bij dit tijdschrift. 
• Is (mede-)auteur van vele boeken, artikelen en rapporten met betrekking tot het openbaar 

bestuur. Is thans nog hoofdredacteur van het losbladig standaard-commentaar op de 
Gemeentewet "De Gemeentewet en haar toepassing", 

• Heeft sinds 2001 o.a. de volgende onderzoeken/adviseringen verricht: 
- Onderzoek (samen met prof. mr. J.M. Polak) naar de cafébrand In Volendam (2001); 
- Lid van de Commissie Schutte tot onderzoek van de HBO-fraude in het HBO, WO en MBO 

(de zgn. Vlaamse Carrousel); 
- Lid van de Commissie die de diplomafraude bij de Hogeschool InHolland onderzocht; 
- Review op integritettsonderzoek BING in de gemeente Echt-Susteren; 
- Onderzoek naar mogelijke Integrtteitsschendlngen in provinciale staten en gedeputeerde 

staten van Limburg; 
- Onderzoek en advisering inzake een ongewenste nevenfunctie van een wethouder in de 

gemeente Oost Gelre; 
- Onderzoek en advisering inzake het functioneren van een voorzitter van een 

Hu u radviescomm Issie; 
- Mede-onderzoeker naar de val van burgemeesters in opdracht van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
- Onderzoek (samen met prof. Korsten) en advisering inzake het Industrieschap Moerdijk, in 

opdracht van de provincie Noord-Brabant; 
- Partiële advisering inzake waarborgen bestuurlijke Integriteit bij de gemeente Roermond; 
- Mede-auteur van advies aan het gemeentebestuur van Den Haag inzake de organisatie 

van de juridische functie; 
- Advisering inzake het beleid inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen in 

de gemeente Roerdalen; 
- idem In de gemeente Voerendaal; 
- Voorzitter commissie van onderzoek en advisering inzake vestiging van een 

asielzoekerscentrum In de gemeente Opmeer; 
- Advies/bemiddeling ter bewerkstelliging van een minnelijke oplossing van een geschil 

tussen de gemeente Bussum en het Gewest Goot- en Vechtstreek; 
- Onderzoek en advisering inzake de gemeentelijke herindeling in Zuid-Oost-Utrecht 
- Advisering over herziening gemeenschappelijke regeling Regio Randstad; 
- Advisering IPO inzake rijksuitkeringen; 
- In functies voor pensionering nauw betrokken geweest bij onderzoek/afwikkeling 

kwesties rond ongewenste intimiteiten. 


