
Motie op grond van Artikel 29 RvO

Voorbereiden en instellen raadsonderzoek ex. art 155a Gemeentewet

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 30 augustus 2018,

Overwegende dat:

 ondanks een groot aantal schriftelijke en mondelinge vragen, en het op 23 en 30 augustus 2018 

gevoerde debat,  bij een groot deel van de gemeenteraad nog altijd ernstige bedenkingen 

bestaan omtrent de informatie en besluitvorming ter zake de financiering van de nieuwbouw 

van de VMBO-afdeling van het Almende College;
 een deel van die bedenkingen betrekking hebben op het, al dan niet opzettelijk,  onjuist, niet 

volledig en niet naar waarheid informeren van de gemeenteraad;
 vanuit verschillende fracties feiten en omstandigheden zijn genoemd, die tot de conclusie 

kunnen leiden, dat het college, een wethouder of de burgemeester, de gemeenteraad ten 

onrechte niet, onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd;
 het in het belang van een goede samenwerking binnen het gemeentebestuur en alle betrokken 

bestuurders, van essentieel belang is, dat deze bedenkingen worden onderzocht en, zo mogelijk, 

worden ontzenuwd of bevestigd en de nog ontbrekende feiten ter kennis van de gemeenteraad 

komen;
 een formeel raadsonderzoek de mogelijkheid biedt helderheid te bieden en te onderzoeken of 

de bestaande “checks and balances” voldoende hebben gefunctioneerd en de instelling van een 

formeel raadsonderzoek, zowel qua proportionaliteit als subsidiariteit, geraden is;
 een door de gemeenteraad op te stellen verordening op het raadsonderzoek waarborgen kan 

bieden voor een zorgvuldig en gedegen raadsonderzoek;
 raadzaam is de onderzoekscommissie op voorstel van het presidium te doen samenstellen, in die 

zin dat elke fractie één lid levert;
 het binnen een democratische rechtsstaat en het door de gemeenteraad omarmde 

samenwerkingsdualisme, past om, als een substantieel deel van de gemeenteraad  de noodzaak 

van een raadsonderzoek onderschrijft, daartoe de gelegenheid te scheppen;
 het college en de gemeenteraad lering zullen willen trekken uit deze kwestie en de 

onderzoekscommissie aan de hand van haar bevindingen wellicht “best practices” kan aangeven;

Draagt de griffier op: 



 om, in goed overleg met de leden van het presidium, zo tijdig dat op de 

gemeenteraadsvergadering van 27 september 2018 daarover kan worden besloten, een concept 

op te stellen voor een verordening op de raadsonderzoeken, teneinde op genoemde 

gemeenteraadsvergadering een onderzoekscommissie te kunnen benoemen;

Verzoekt het presidium 

 zo tijdig dat daarover op de raadsvergadering van 27 september 2018 kan worden besloten, tot 

een voorstel te komen betreffende de te benoemen leden en het voorzitterschap van een in te 

stellen onderzoekscommissie, zoals bedoeld in art 155a lid 3 van de Gemeentewet, welke tot 

taak heeft de gemeenteraad te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die 

betrekking hebben op de informatieverstrekking en besluitvorming met betrekking tot de 

voorziene nieuwbouw van de VMBO-afdeling van het Almende College en de rol die daarin door 

alle betrokken personen en publiekrechtelijke lichamen werd gespeeld, alsmede inzicht te 

verstrekken in eventuele tekortkomingen in de invulling van het samenwerkingsdualisme en te 

adviseren over “best practices” die in de toekomst van nut kunnen zijn.
 Een omschrijving van het onderwerp van onderzoek alsmede een toelichting op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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