
gemeente 
Den Helder 

Memo 

Datum: 21 november 2012 
Aan: Het presidium 
Van: R. de Jonge, griffie 

Uitvoering motie 6.1 van 7 november 2012, betreffende het instellen van een onderzoek naar 
Onderwerp: Willemsoord in het kader van artikel 155a Gemeentewet. 

Het presidium wordt voorgesteld: 

1. de griffier de opdracht te verstrekken een concept-Verordening op het onderzoeksrecht van 
de raad 2013 voor te bereiden. 
Het streven is het voorstel aan de raad voor te leggen op maandag 11 februari 2013. Hiervoor ts 
dan wel een extra presidiumvergadering benodigd in de tweede of derde week van 2013, 
bijvoorbeeld op maandag 14 januari 2013. 

2. In de concept-Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2013 de volgende 
onderwerpen op te nemen: 

a. de onderzoeksopdracht kan worden voorafgegaan door een voorbereidend onderzoek, te 
houden door minimaal 3 raadsleden op voordracht van het Presidium. 
In het kader van zorgvuldigheid kan het voor de hand liggen de onderzoeksopdracht door een 
delegatie uit de raad, met ondersteuning van een commissiegriffier, te laten voorbereiden. 
Dit moet dan per onderzoeksopdracht beoordeeld worden. 

b. de onderzoekscommissie bestaat uit 5 raadsleden (met voor ieder lid een 
plaatsvervanger). 
Gelet op het wettelijk minimum aantal raadsleden (3) en de hoeveelheid fracties En onze raad (10) 
alsmede het behouden van een werkbare situatie, bestaat de onderzoekscommissie uit 5 
raadsleden. 

c. de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de onderzoekscommissie 
uit hun midden benoemd. 
Overeenkomstig de modelverordening van de VNG wordt de voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter door de commissie uit hun midden benoemd. 

3. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening op het onderzoeks
recht van de raad 2013 de griffier de opdracht te verstrekken een raadsvoorstel tot instelling 
van de Onderzoekscommissie Willemsoord (Incl. kostenraming) voor te bereiden. 
Het streven is het voorstel aan de raad voor te leggen op maandag 11 februari 2013. Hiervoor is 
dan wel een extra presidiumvergadering benodigd in de tweede of derde week van 2013, 
bijvoorbeeld op maandag 14 januari 2013. 

4. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening op het 
onderzoeksrecht van de raad 2013 

a) de fractievoorzitters uit te nodigen minimaal 3 en maximaal 5 raadsleden aan te wijzen 
die binnen 1 maand een voorbereidend onderzoek uitvoeren (uitwerken van de 
onderzoeksopdracht); 

b) raadsleden uit te nodigen zich vóór 1 januari 2013 kandidaat te stellen voor de 
Onderzoekscommissie Willemsoord (als lid of plaatsvervangend lid); 

c) de griffier op te dragen een commlssiegriffler aan te wijzen. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de hierachter opgenomen pagina's. 
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Toelichting memo aan het presidium, d.d. 16 november 2012. 

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, GroenLïnks, Stadspartij Den Helder, 
Christen Unie .Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 

Het voorgestelde is ter uitvoering van deze motie. 

Ad 1. de griffier de opdracht te verstrekken een conceptverordening op het onderzoeksrecht van 
de raad 2013 voor te bereiden. 

De raad dient een verordening vast te stelien, waarin nadere regels zijn opgenomen met betrekking tot het 
onderzoek als bedoeld in artikel 155a, lid 8 Gemeentewet); hierin worden ook regels over de ambtelijke 
bijstand opgenomen; 

De gemeente Den Helder beschikt nog niet over een Verordening op het onderzoeksrecht van de raad. 
Aangezien het onderzoeksrecht een raadsinstrument betreft, ligt het voor de hand de opdracht voor het 
opstellen van een dergelijke verordening aan de griffier te verstrekken. 

De basis voor de op te stellen verordening is de modelverordening van de VNG. Gewenste afwijkingen 
worden expliciet toegelicht In het raadsvoorstel waarmee de verordening aan de raad ter vaststelling wordt 
aangeboden. Voor gewenste afwijkingen wordt ook gekeken naar verordeningen bij andere gemeenten. 
Zorgvuldigheid van besluitvorming is het uitgangspunt. 

Het is mogelijk de conceptverordening te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen van 
4 februari 2013 en de raad van 11 februari 2013, mits het presidium in de tweede of derde week van 
januari 2013 Instemt met het concept. 

Ad 2a. In de conceptverordening op het onderzoeksrecht van de raad 2013 op te nemen dat de 
onderzoeksopdracht kan worden vooraf gegaan door een voorbereidend onderzoek, te 
houden door minimaal 3 raadsleden. 

Br dient een omschrijving van het onderwerp van het onderzoek door de raad te worden vastgesteld 
(artikel 155a Gw, lid 2): 
o het onderzoek mag zich slechts richten op het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur 

lid 2, toelichting); 
o het onderwerp moet worden toegelicht (lid 3, toelichting); 
o de omschrijving kan hangende het onderzoek, al dan niet op verzoek van de commissie die het 

onderzoek verricht, door de gemeenteraad worden gewijzigd, 

In de modelverordening (en de toelichting) zijn geen bepalingen opgenomen over een eventueel te houden 
voorbereidend onderzoek. Diverse gemeenten hebben de modelverordening op dit onderdeel 
overgenomen en hebben er dus voor gekozen hierover geen regels vast te leggen In de verordening. 

In de verordening van de gemeente Amsterdam is opgenomen dat de gemeenteraad kón besluiten tot het 
verrichten van een voorbereidend onderzoek. Dat kan per situatie bekeken worden. 
In de verordening van de gemeente Leiden is bepaald dat er per definitie een vooronderzoek wordt 
uitgevoerd door minimaal 3 raadsleden op voordracht van het fractievoorzittersoverieg. Het doel van het 
vooronderzoek is de onderzoeksvraag helder te formuleren en na te gaan of het raadsonderzoek het juiste 
instrument is om deze te beantwoorden. Het vooronderzoek duurt maximaal 1 maand. Eenzelfde bepaling 
is opgenomen in de verordening van de gemeente Hutzen. 

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en zorgvuldigheid adviseren wij u de kón-bepaling van de gemeente 
Amsterdam over te nemen met daaraan gekoppeld de formulering van de gemeente Lelden (en Huizen). 
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Dan wordt de formulering als vo[gt: 

Artikel I 
Lid x Alvorens te besluiten tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, 

van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het (laten) verrichten van een 
voorbereidend onderzoek. 

Lid y Indien de gemeenteraad besluit een voorbereidend onderzoek als bedoeld in lid x te doen, is 
artikel II van toepassing. 

Artikel II 
Lid 1 Het voorbereidend onderzoek ais bedoeld in artikel I wordt uitgevoerd door minimaal 3 

raadsleden. 
Lid 2 Het doel van het voorbereidend onderzoek Is de onderzoeksvraag helder te formuleren en na 

te gaan of het raadsonderzoek het juiste instrument is om deze te beantwoorden. 
Lid 3 Het voorbereidend onderzoek duurt maximaal 1 maand. 

In de concept-Verordening op hel onderzoeksrecht van de raad 2013 wordt ook opgenomen dat de door 
de griffier aan te wijzen commissiegrifTier ook de raadsleden die zijn belast met het vooronderzoek 
ondersteunt. 

Ad 2b. in de conceptverordening op het onderzoeksrecht van de raad 2013 op te nemen dat de 
onderzoekscommissie bestaat uit 5 raadsleden, met voor Ieder lid een plaatsvervanger. 

In artikel 155a, lid 3 Is bepaald dat de onderzoekscommissie uit minimaal 3 raadsleden bestaat. 
In de toelichting op dit artikel is aangegeven dat gestreefd moet worden naar een zeker evenwichtige 
(politieke) samenstelling van de commissie. 

In de modelverordening is alleen een verwijzing gemaakt naar artikel 155a, lid 3 (minimaal 3 raadsleden). 
In de verordeningen van de gemeente Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Haarlem, Leiden en Schiedam is 
opgenomen dat de onderzoekscommissie uit 5 raadsleden bestaat In de verordening van de gemeente 
Huizen is gekozen voor een vertegenwoordiging van alle raadsfracties (momenteel 7). In de verordeningen 
van de gemeente Groningen en Middelburg is gekozen voor een nader te bepalen oneven aantal leden. 

Een oneven aantal leden is van belang, omdat besluiten in de commissie bij meerderheid worden 
genomen. Verder is het wenselijk de commissie vanuit praktisch oogpunt een werkbare omvang te talen 
hebben. Gelet op het wettelijk minimum aantal raadsleden (3), de hoeveelheid fracties in onze raad (10) en 
gezien de genoemde voorbeelden uit den lande, wordt in de concept-verordening opgenomen dat de 
onderzoekscommissie uit 5 raadsleden bestaat. 

In de modelverordening van de VNG is voorts opgenomen dat de raad een genoegzaam aantal 
plaatsvervangende leden aanwijst. In het belang van de voortgang van de werkzaamheden van de 
commissie is het wenselijk voor ieder lid een vervanger aan te wijzen. 

Ad 2c. in de conceptverordening op het onderzoeksrecht van de raad 2013 op te nemen dat 
de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter door de onderzoekscommissie uit hun 
midden worden benoemd. 

In de modelverordening Is opgenomen dat de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter door de 
onderzoekscommissie uit hun midden wordt benoemd. Diverse gemeenten hebben deze bepaling 
overgenomen In hun verordening. Er zijn ook gemeenten die een andere keuze hebben gemaakt. 
In de verordeningen van de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Huizen en Lelden is bepaald dat 
de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter door de raad worden benoemd. 

Wij zien geen redenen af te wijken van de modelverordening. In dit kader kan nog worden gemeld dat een 
andere belangrijke commissie, de vertrouwenscommissie voorde benoeming van de burgemeester, ook 
de voorzitter (en plaatsvervangend voorzitter) uit hun midden benoemd. 
Wij adviseren u de bepaling uit de modelverordening over te nemen. 
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Ad 3. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening op het 
onderzoeksrecht van de raad 2013 de griffier de opdracht te verstrekken een raadsvoorstel 
tot instelling van de Onderzoekscommissie Willemsoord (incl, kostenraming) voor te 
bereiden. 

Voor de praktische uitvoering hiervan, wordt verwezen naar de voorsteilen genoemd onder 4a t/m 4c. 

In de programmabegroting 2013 is geen budget opgenomen voor een onderzoek ex artikel 155a Gw. 
De raad dient hiervoor een wijziging van de begroting vast te stellen. Gelet op het eenmalige karakter van 
de uitgaven, kan worden overwogen de nog nader te bepalen lasten te dekken uit de algemene reserve. 
Dit wordt als zodanig opgenomen in het raadsvoorstel tot instelling van de commissie. 

Voor de beeldvorming: 
- Alkmaar 2012, project Yxie, budget € 125.000,-(extern onderzoek, verslaglegging); 
- Apeldoorn 2011, grondbedrijf: budget € 210.000,-(uitbesteding onderzoek, Inhuur expertise, juridisch 

advies, training commissieleden, communicatie, vergaderkosten, ondersteuning); 
- Enschede 2011, grondbeleid, budget € 269,750,- (onderzoekskosten, inhuur expertise, training 

commissieleden, communicatie en publicatie). 

Onder de voorwaarde dat begin januari 2013 
1) de vooronderzoeksfase is afgerond (formulering onderzoeksvragen); 
2) duidelijkheid bestaat over de kandidatuur voor de onderzoekscommissie (leden én plaatsvervangende 

leden); 
3) het presidium instemt met het raadsvoorstel en ontwerpbesluit tot vaststelling van de Verordening op 

het onderzoeksrecht van de raad 2013 en tot Instelling van de Onderzoekscommissie Willemsoord; 
is het mogelijk genoemde raadsvoorstellen te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen van 
4 februari 2013 en de raad van 11 februari 2013. Voor die vergaderingen wordt dan eerst de Verordening 
op het onderzoeksrecht van de raad 2013 geagendeerd en vervolgens de instelling van de commissie. 

Indien deze planning niet kan worden gerealiseerd, wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke 
behandeling (eerstvolgende raad is dan op 4 maart 2013), 

Ad 4a. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening op het 
onderzoeksrecht van de raad 2013 de fractievoorzitters uit te nodigen minimaal 3 en 
maximaal 5 raadsleden aan te wijzen die binnen 1 maand een voorbereidend onderzoek 
uitvoeren (uitwerken van de onderzoeksopdracht), 

De aangenomen motie is ruim gesteld, waardoor de onderzoeksvraag nader uitgewerkt moet worden. 
Wij adviseren u dan ook, anticiperend op de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2013, een 
door u aan te wijzen delegatie vanuit de raad te belasten met het formuleren van de onderzoeksvragen 
(zie beslispunt 2a). De fractievoorzitters worden bij de behandeling van deze memo in uw vergadering 
uitgenodigd hiervoor kandidaten voor te dragen. 

Gelet op het korte tijdsbestek, stellen wij u voor het voorbereidend onderzoek door niet meer dan 5 
personen te laten uitvoeren. 

Voorbeelden in den lande; 
> In Alkmaar 2012 (project Yxie) is gekozen voor een voorbereidingscommissie van 7 personen 

(4 coalitie en 3 oppositie). Van deze 7 personen zijn er vervolgens 4 (allen-coalitie) benoemd in de 
ond erzoekscomm issie. 

> In Enschede 2011 (grondbeleid) is ervoor gekozen de onderzoekscommissie zelf de 
vooronderzoeksfase te laten uitvoeren. De onderzoekscommissie bestond uit 7 personen 
(4 coalitie en 3 oppositie). 

> In Apeldoorn 2011 (grondbedrijf) is de samenstelling van de voorbereidingscommissie gelijk aan 
de onderzoekscommissie. Deze bestond uit 5 leden (3 coalitie en 2 oppositie). 

> Ook in Weslland 2009 (bouw Bemadetteschool) is er eveneens voor gekozen de 
onderzoekscommissie de voorbereidende werkzaamheden te laten verrichten. Deze 
onderzoekscommissie bestond uit de fractievoorzitters van alle (6) fracties. 

Indien uw voorkeur niet uitgaat naar het aanwijzen van raadsleden die de vooronderzoeksfase uitvoeren, 
kunt u ervoor kiezen de Onderzoekscommissie Willemsoord te belasten met de nadere uitwerking van de 
onderzoeksvragen (conform Enschede en Westland). 
De onderzoeksopdracht dient in ieder geval, op basis van artikel 155a, fid 2, te worden vastgesteld door de 
raad. 
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Als uw presidium ervoor kiest de vooronderzoeksfase te laten uitvoeren door de Onderzoekscommissie 
Willemsoord, wordt de volgende planning nagestreefd: 

- Instelling Onderzoekscommissie op 11 februari 2013; 
Vaststelling onderzoeksopdracht door de raad op 22 april 2013. 

Ad 4b. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening op het 
onderzoeksrecht van de raad 2013 raadsleden uit te nodigen zich vóór 1 januari 2013 
kandidaat te stellen voor de onderzoekscommissie Wil lemsoord. 

Gelet op de planning bij punt ad 3, stellen wij u voor de raadsleden hiervoor tot 1 januari 2013 de 
gelegenheid te geven zich kandidaat {lid of plaatsvervangend tld) te stellen voor de commissie. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de griffier. 

Voorbeelden samenstelling onderzoekscommissies: 
> Gemeente Alkmaar 2012:37 raadsleden; 10 fracties (5 coalitie en 5 oppositie): 

De onderzoekscommissie (Yxte)bestaat uit 5 personen: alle 5 uit de coalitiepartijen. 
(in het raadsvoorstel is aangegeven dat de oppositiepartijen niet of slechts onder voorwaarden 
deel wilden nemen aan de onderzoekscommissie). 

> Gemeente Apeldoorn 2011: 39 raadsleden, 11 fracties (5 coalitie en 6 oppositie): 
De onderzoekscommissie (grondbedrijf) bestond uit 5 personen: 3 vanuit de coalitie en 2 vanuit de 
oppositie. 

> Gemeente Enschede 2011:39 raadsleden; 9 fracties (4 coalitie en 5 oppositie): 
De onderzoekscommissie (grondbeleid) bestond uit 7 personen: 3 vanuit de coalitiepartijen en 4 
vanuit de oppositie. 

> Gemeente Amsterdam 2009: 45 raadsleden; 6 fracties (2 coalitie en 4 oppositie): 
De onderzoekscommissie (Noord/Zuidlijn) bestond uit 5 personen (2 coalitie en 3 oppositie). 

> Gemeente West!and 2009:37 raadsleden; 6 fracties (3 coalitie en 3 oppositie): 
De onderzoekscommissie (Bernadetteschoo!) bestond uit 6 personen (alle fractievoorzitters); 

Ad 4c. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening op het 
onderzoeksrecht van de raad 2013 de griffier op te dragen een commissiegriffier 
(en plaatsvervanger) aan te wijzen. 

In de modelverordening is bepaald dat de raad ter ondersteuning van de onderzoekscommissie een 
commissiegriffier en zijn plaatsvervanger benoemt in de instructie voor de griffier van de gemeente Den 
Helder 2008 Is opgenomen dat de griffier zorg draagt voor de ondersteuning van de onderzoekscommissie 
(artikel 2:5). 

Gelet op de nodige voorbereidingen voor het onderzoek, adviseren wij u de griffier op te dragen zo 
spoedig mogelijk een commissiegrifMer en een plaatsvervanger aan te wijzen ten behoeve van de 
Onderzoekscommissie Willemsoord. 

De commissiegriffier is verantwoordelijk voor alle Inhoudelijke en organisatorische activiteiten van de 
ondersteuning van de commissie en Is (Indien van toepassing) daartoe belast met het beheer van de 
gelden, toegestaan in de goedgekeurde begroting. 

De commissiegriffier draagt voorts zorg voor de verslaglegging van de zittingen, 
o Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van 

belang. 
o Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter 

zitting Is voorgevallen. 
o Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen 

worden gehecht. 
o Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de commissiegriffier. 
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