Motie
Onderwerp: Raadsonderzoek De Zegge VII
De raad van de gemeente Raalte, in vergadering bijeen op 21 april 2016
Constaterende dat:




De raad heeft uitgesproken een grondig en objectief onderzoek te willen rondom het traject van
de realisatie van De Zegge VII
Doel is te komen tot waarheidsvinding; duidelijkheid verschaffen, opheldering en inzicht krijgen
in het gehele proces van de structuurvisie 2003 tot heden rond De Zegge VII
De gemeente Raalte een lerende organisatie is en graag wil leren van de huidige situatie om
dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen

Besluit:
1.
2.

3.

4.

Een raadsonderzoek in te stellen naar het traject en de realisatie van De Zegge VII. Fase 1 is een
feitenonderzoek. Op basis van de conclusies en aanbevelingen hieruit kan de raad kiezen om
over te gaan tot een raadsenquête (fase 2)
een door de griffier ondersteunde commissie in te stellen die het onderzoek voorbereidt en de
opdracht krijgt om de raad uiterlijk in juni een definitief onderzoeksvoorstel, in de vorm van een
plan van aanpak, voor te leggen
Dit plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende elementen:
 de definitieve onderzoeksvragen waarbij ook ruimte is voor de inwoners om
onderzoeksvragen aan te dragen,
 de wijze van fasering van het onderzoek
 een planning
 de inzet van een extern bureau
 een raming van de kosten
als lid van deze commissie aan te wijzen:
De heer J.G. Schokker
De heer G.E.M. Temmink
De heer A.H. Kreule
De heer E. den Daas
De heer P.W.M. Moorman
Mevrouw A.M. Hoeneveld
De heer A. van der Wilt
De heer B.J.M. Nijboer
de commissie benoemt een extern deskundige met onderzoekervaring; tevens is deze persoon
de voorzitter van de commissie

Draagt het college op:
Een tijdlijn op te stellen over de keuze voor De Zegge VII op een wijze zoals dat ook voor
aankoop, sanering en procedure Heesweg 44 is gebeurd.
En gaat over tot de orde van de dag.
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