Aan de Raalter gemeenteraad
Zwolsestraat 16
6101AC Raalte

Raalte,

29 februari 2016

Onderwerp:

Raadsenquête De Zegge VII/vuilstortdebacle Heesweg 44/44a
(Zaaknr. 845-2016)

Geachte raadsleden,
Naar aanleiding van mijn desbetreffende brief van 30 januari, ontving ik op 24 februari van u de
mededeling dat u hebt besloten in de agendacommissie van 7 maart “te spreken over een in te
stellen raadsonderzoek”.
In mijn brief heb ik u echter op goede gronden verzocht een raadsenquête in te stellen naar de
besluitvorming rond De Zegge VII en het vuilstortdebacle Heesweg 44/44a.
In uw antwoord doet u het op zijn minst voorkomen alsof een raadsenquête niet meer onderwerp
van discussie is. Het gaat immers alleen maar spreken over een onderzoek.
Ik heb dienaangaande de volgende vragen.
1. Bent u met mij van mening dat er een wezenlijk verschil ik tussen een raadsenquête en een
raadsonderzoek?
2. Op welk moment heeft de gemeenteraad tijdens de raadspleinsessie besloten zich te
beperken tot slechts een raadsonderzoek, in plaats van een raadsenquête en wat was
daarvoor de motivering?
3. Bent u het met mij eens dat ondervraagden tijdens een raadsonderzoek straffeloos mogen
bedienen van onwaarheden/leugens?
4. Dat om die reden een raadsonderzoek weinig waarde heeft en (wederom) weggegooid
gemeenschapsgeld betekent?
5. Beleidsfunctionarissen en politici hebben, en dat niet alleen aan mij, laten weten dat zij bereid
zijn omtrent De Zegge VII en het vuilstortdebacle naar volle waarheid te getuigen, maar
alléén als zij daartoe onder ede worden gedwongen. In het andere geval zouden zij kunnen
gaan lijden aan selectief/collectief geheugenverlies. Ben u het met mij eens dat dit laatste
onwenselijk is en dat daarom een raadsenquête veruit de voorkeur heeft?
Waarom bent u eigenlijk niet bereid een serieuze en onderbouwde brief, zoals ik u die op 30
januari stuurde, op een evenzo serieuze wijze te beantwoorden. Ik ervaar dat als minachting.
Eigenlijk zegt u met het simpele antwoord van 24 maart niets meer of minder dan: mijnheer, u
kunt schrijven wat u wilt, wij laten u zo veel mogelijk links liggen, uw argumenten interesseren
ons geen ene mallemoer.
Ik begrijp dat u een hekel hebt aan kritische burgers en luizen in uw pels. Uw houding op dit punt
beschouw ik echter als ronduit erbarmelijk.
Met vriendelijke groet,
Raalte
Bijlage:

Uitleg verschil tussen raadsenquête en raadsonderzoek op geplukt van de site van de
gemeente Breda

Bijlage
(Gevonden op Breda.nl)
RAADSONDERZOEK EN RAADSENQÊTE
Instrumenten van de raad Raadsonderzoek en raadsenquête
De raad - alsmede het college en de burgemeester - heeft de mogelijkheid om een commissie in te
stellen die wordt belast met advisering over/onderzoeken van bepaalde zaken. Een dergelijke adviesof onderzoekscommissie is een veel lichtere vorm om zaken te onderzoeken, dan het instrument van
een raadsenquête. Een raadsonderzoek is niet gebonden aan de wettelijke voorschriften van de
raadsenquête. Zie daarover toelichting onder ‘raadsenquête’.
RAADSONDERZOEK
Doel
Een raadsonderzoek kan worden ingesteld om informatie te vergaren die van belang is om tot een
oordeel te komen over het optreden van het college, of de burgemeester bij een bestuurlijke kwestie.
De aanleiding ligt in het gevoel bij de raad dat het college, of de burgemeester onvoldoende, onjuiste
of helemaal geen informatie heeft verstrekt over een specifiek bestuurlijke kwestie. Een andere
doelstelling ligt in het creëren van leermomenten: op basis van analyse komen tot aanbevelingen voor
de toekomst. Procedure. Elk raadslid kan een voorstel doen om een raadsonderzoek in te stellen. Het
is de raad die bij gewone meerderheid besluit tot het instellen van een onderzoek. De
onderzoekscommissie of de werkgroep begeleidt het proces en formuleert aan het einde van het
onderzoek het raadsvoorstel en eventuele aanbevelingen naast die uit het onderzoeksrapport volgen.
De uitvoering van het onderzoek kan ook aan een extern bureau worden uitbesteed, of door een
extern bureau worden begeleid.
De behandeling van de uitkomsten van het onderzoek en het bijbehorende raadsvoorstel gebeurt in
hoofdlijnen op dezelfde wijze als de behandeling van raadsvoorstellen
Grondslag Artikel 84 Gemeentewet
RAADSENQUÊTE
Omschrijving
Bij de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 kreeg de raad ter versterking van zijn
controlerende functie onder meer het recht van onderzoek, vergelijkbaar met de parlementaire
enquête. De raadsenquête is een bijzonder zwaar middel en de uitvoering is gebonden aan strikte
wettelijke eisen. Deze zijn vastgelegd in artikel 155a t/m f van de Gemeentewet.
Hierbij geldt onder andere dat:
 het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad in te stellen onderzoekscommissie;
 getuigen en deskundigen onder ede in het openbaar worden gehoord;
 oud-)bestuurders en (oud-)ambtenaren verplicht zijn om aan het onderzoek mee te werken als
getuige getuige of deskundige;
 de onderzoekscommissie bevoegdheden heeft om deze medewerking af te dwingen.
Doel
Een raadsenquête kan worden ingesteld om informatie te vergaren die van belang is om tot een
oordeel te komen over het optreden van het college of de burgemeester bij een bestuurlijke kwestie.
De aanleiding ligt in het gevoel bij de raad dat het college of de burgemeester onvoldoende, onjuiste
of helemaal geen informatie heeft verstrekt over een specifiek bestuurlijke kwestie.
Procedure. Ieder raadslid kan, al dan niet met andere leden, een voorstel tot het houden van een
onderzoek doen. Vervolgens is het de raad die bij gewone meerderheid daartoe kan besluiten. Het
onderzoek / de enquête geschiedt door een commissie. De raad moet deze instellen. Zij moet
tenminste 3 leden bevatten en kan alleen uit raadsleden bestaan. De raad benoemt de leden.
Hier ligt een grondige voorbereiding aan ten grondslag, onder andere: vaststellen van een
enquêteverordening, het besluit tot het instellen van de enquête, het formuleren van de
onderzoeksopdracht (vragen), het samenstellen van de enquêtecommissie. Tevens dient de raad het
budget, de faciliteiten (kantoorruimte, stand-alone pc’s etc), ondersteuning (griffie), planning en
doorlooptijd van het onderzoek vast te stellen.
Grondslag . Artikel 155a tot en met 155f Gemeentewet (vgl. de Wet op de Parlementaire Enquête WPE)

