
 
 
Agendapunt : 12. 
Voorstelnummer : 12-104 
Raadsvergadering : 15 december 2009 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : Griffie 
Portefeuillehouder(s) :  
 
Onderwerp:    
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. een onderzoek  door de raad te laten verrichten naar de totstandkoming 

van de budgetoverschrijding Structuurvisie Bergen Landelijk Gebied en 
de wijze waarop de raad hierover geïnformeerd is.; 

 
2. daarvoor een onderzoekscommissie in te stellen en deze als volgt samen 

te stellen: 
            raadslid  ….. (Gemeentebelangen) 
            raadslid …… (Partij van de Arbeid)  
            raadslid ……(CDA) 
            raadslid …… ( VVD) 
            raadslid …… (GroenLinks) 
            raadslid  de Ruiter ( D66)    
            raadslid Maarsse (BOBbes) 
            raadslid de Jong ( fractie de Jong) 
            De onderzoekscommissie beëindigt haar werkzaamheden bij besluit van   

      de raad. De commissie komt zo vaak bijeen als de voorzitter of tenminste  
      vier leden daarom verzoeken. De commissie regelt haar eigen  

       werkzaamheden. De beraadslagingen zijn niet openbaar. 
 
3. de commissie benoemt uit haar midden een voorzitter; 
4. als commissiegriffier te benoemen de griffier A.M. Kooiman; 
5. de commissie is bevoegd adviseurs en externe onderzoekers in te 

schakelen; 
6. indien voor het onderzoek extra budget nodig is, het college van 

burgemeester en wethouder te verzoeken om de dekking via een 
      begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit raadsvoorstel gaat over het besluit van de algemene raadscommissie van 2 december 
j.l. om een raadsonderzoek te laten verrichten naar de totstandkoming van de 
budgetoverschrijding Structuurvisie Bergen Landelijk Gebied en de wijze waarop de raad 
hierover geïnformeerd is.. 
 
Over dit onderwerp heeft het college de raad geïnformeerd bij memo van 22 september j.l.  
met als naam : “Memo voor de raad inzake de Structuur Visie Landelijk Gebied ‘. 
In deze memo geeft het college aan dat er een overschrijding is ontstaan van € 120.000 op 
het ter beschikking gestelde budget van € 150.000. 
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De dekking is gevonden in verschuivingen binnen het product ‘Ruimtelijke plannen’ en het 
gebruik van delen van de budgetten voor Wijkgericht Werken en algemene communicatie. 
  
Voor de raad van 24 november heeft Groen Links een interpellatiedebat aangevraagd over 
deze zaak. In de raad van 24 november heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder 
medegedeeld dat er inmiddels bovenop de gemelde budgetoverschrijding, nog eens een 
overschrijding is geconstateerd van bijna € 100.000. Hij heeft daarop zijn zetel ter 
beschikking gesteld en heeft zijn ontslag bij de raad ingediend. De interpellatie is toen 
ingetrokken. 
 
De inhoud van de memo en de conclusies die het college daarin getrokken heeft, de daarop 
volgende overschrijding en de aanvraag voor een interpellatie door Groen Link tijdens de 
raadsvergadering van 24 november, is voor alle aanwezige fracties in de raad aanleiding 
geweest, om op de voorgezette raadsvergadering op 25 november 2009, een raadsbrede 
motie over een onderzoek naar de budgetoverschrijding aan te kondigen. Uiteindelijk wordt 
in de raadsvergadering afgesproken dit onderwerp eerst in de raadscommissie te 
bespreken. Doel is de feiten boven tafel te krijgen en de wijze waarop dit in het vervolg 
voorkomen kan worden. 
 
Op verzoek van zeven fractievoorzitters heeft de griffier een notitie opgesteld over de 
onderzoeksmogelijkheden voor de raad voor de bespreking in de raadscommissie. 
Tijdens de bespreking in de algemene raadscommissie van 2 december over de wijze van 
onderzoek naar de budgetoverschrijding heeft de gemeentesecretaris een toelichting 
gegeven op het onderzoek dat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid als directeur gaat 
instellen. Deze onderzoeksopzet is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. Het feitenrelaas 
van de externe onderzoeker van de gemeentesecretaris, zal ook aan de raad ter 
beschikking worden gesteld. Het feitenrelaas zal voor de kerst zijn afgerond. 
 
Dit raadsvoorstel gaat over het instellen van een onderzoekscommissie van de raad, 
bestaande uit één raadslid per fractie. Er wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van het 
onderzoek van de gemeentesecretaris. Ook stelt deze commissie eigen onderzoeksvragen 
op en bepaalt indien nodig, welke adviseurs worden ingeschakeld, hetzij intern, hetzij 
extern. Doel is de feiten boven tafel te krijgen, daardoor inzicht te krijgen in het proces wat 
tot de overschrijding geleid heeft en de informatiestromen daarbij, alsmede indien nodig 
aanbevelingen te formuleren waarop dit in het vervolg voorkomen kan worden. 
 
Er gaat zonodig gebruik gemaakt worden van de  ‘Verordening op de ambtelijke bijstand’.  
 
De (leden van) onderzoekscommissie van de raad zal zelf geen onderzoek uitvoeren, maar 
dat desgewenst in opdracht laten doen. Immers, als basis voor het advies aan de raad, met 
wellicht een opdracht aan het college, dient de beantwoording van de door de commissie 
opgestelde vragen te zijn. Nadrukkelijk dient de commissie na te gaan of aanvullend 
onderzoek nodig is.   

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als de raad “ja” zegt tegen het voorstel wordt een onderzoekscommissie door de raad 
ingesteld met als opdracht een raadsonderzoek te laten verrichten naar de totstandkoming 
van de budgetoverschrijding Structuurvisie Bergen Landelijk Gebied en de wijze waarop de 
Raad hierover is geïnformeerd. 
Dit is geen raadsonderzoek ex. Artikel 155 Gemeentewet, maar een gewoon onderzoek 
door een ad-hoc commissie.  
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Opdat de raadscommissie direct na het beschikbaar komen van het feitenrelaas van het 
externe onderzoek van de gemeentesecretaris, met de werkzaamheden kan beginnen. 

 



 
 

3

4.  Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Bij deze beslissing is in feite alleen de raad betrokken, hij besluit zelf om hem moverende 
redenen een onderzoekscommissie van de raad in te stellen. De gevolgen van het 
onderzoek betreffen het college en de ambtelijke organisatie. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De Rekenkamercommissie of het college kan, al dan niet op verzoek van de raad, een 
onderzoek instellen en daarover aan de raad rapporteren. De conclusies en aanbevelingen 
van het externe onderzoek van de gemeentesecretaris kan, al dan niet voorzien van een 
advies van het college, aan de raad worden voorgelegd. 
De raad heeft gekozen om zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen en de regie te houden op 
de opdrachtformulering en het trekken van conclusies. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Direct na het instellen van de onderzoekscommissie, kan deze starten met de 
werkzaamheden. Het is de bedoeling de rapportage in de raad van 16 februari te 
bespreken. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Vooralsnog zijn er geen extra middelen nodig. Indien dat toch noodzakelijk blijkt te zijn, zal 
het college verzocht worden om de dekking via een begrotingswijziging aan de raad voor te 
leggen.   
 

8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad wenst op korte termijn inzicht in de processen, de werkwijze, welke tot deze 
budgetoverschrijding hebben geleid en wil voorkomen dat het nog eens gebeurt. 
 
Bijlage: Opzet onderzoek gemeentesecretaris 
 
 
Algemene raadscommissie 2 december 2009, 
 
 

 A.M. Kooiman,   H. Schiering  
griffier      voorzitter 


