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Agendapunt : 7 
Voorstelnummer : 09-51 
Raadsvergadering : 30 september 2010 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : n.v.t. 
 
Onderwerp: ontslag lid Rekenkamercommissie  
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  De heer E. Thomas met ingang van 1 oktober 2010 te ontslaan als lid van de 
rekenkamercommissie gemeente Bergen op grond van Gemeentewet artikel 
81c, lid 6 onder e.  
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het presidium heeft de adviestaak inzake de rekenkamerfunctie bij de Commissie van 
Onderzoek ondergebracht. 
Het aanstellen en ontslaan van leden voor de Rekenkamercommissie voor de gemeente 
Bergen is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.. 

       
De voorzitter van de Rekenkamercommissie Bergen heeft bij brief van 9 juni 2010 de raad  
geïnformeerd over een ontstane vertrouwensbreuk in de commissie. 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 29 juni 2010 de Rekenkamercommissie verzocht haar 
werkzaamheden voorlopig op te schorten, voor nader onderzoek in het kader van de 
advisering aan de raad.  
 
De Commissie van Onderzoek heeft alle leden van de Rekenkamercommissie hierover 
gehoord en juridisch advies ingewonnen. 
 
De vertrouwensbreuk in de Rekenkamercommissie is ontstaan doordat de heer Thomas bij 
de uitvoering van het onderzoek naar de WMO niet heeft gewerkt volgens de door de 
commissie vastgestelde onderzoeksopzet en niet is ingegaan op het verzoek van de andere 
twee leden daar alsnog toe over te gaan. Daarnaast heeft de heer Thomas tijdens het 
onderzoek zijn werkzaamheden aan het onderzoek zonder enige ruggespraak beëindigd. 
Het onderzoek is uiteindelijk door de andere twee leden afgerond, binnen de kaders van het 
onderzoeksprotocol en de onderzoeksopdracht. De heer Thomas heeft zonder de inhoud 
van die rapportage te kennen, zich bij de ambtelijke organisatie ervan gedistantieerd.   

 
Desgevraagd geeft de heer Thomas aan niet al te zwaar te tillen aan het niet hebben 
gewerkt volgens de onderzoeksopdracht en de eenzijdige beëindiging van de 
werkzaamheden. Hij wenst zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie te 
continueren of financieel gecompenseerd te worden. De voorzitter en het andere lid van de 
commissie stellen dat naast de gemelde zaken er meerdere incidenten hebben 
plaatsgevonden waaruit zij concluderen dat de heer Thomas niet openstaat voor 
samenwerking. Zij wijzen zijn deelname aan de Rekenkamercommissie af en verzoeken de 
raad tot ontslag over te gaan.  
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Ingevolge artikel 10 en 12 van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 
2007 stelt de commissie een onderzoeksopzet vast voor de te verrichten onderzoeken. De 
onderzoeksopdracht dient ter kennisneming aan de raad te worden aangeboden. 

 De leden van de commissie alsmede de ambtelijke organisatie en de raad mogen erop  
vertrouwen dat het onderzoek volgens de onderzoeksopzet wordt uitgevoerd. 
 
Het afstand nemen van het rapport is strijdig met artikelen 3.3 en 3.5 van de gedragscode 
voor de leden van de Rekenkamercommissie, alsmede artikel 12 lid 4 van de verordening. 
 
Juridisch advies. 
Het juridisch advies draait om twee kernpunten: is er grond voor ontslag en de juridische 
verhouding tussen raad en leden van de Rekenkamercommissie. 
 
In de verordening staan specifieke ontslaggronden, welke echter niet van toepassing zijn op 
deze aangelegenheid. Een algemene ontslaggrond ontbreekt. In de gemeentewet staan 
echter ook ontslaggronden en datgene wat in artikel 81c, lid6 onder e, is opgenomen, is van 
toepassing: 
Een lid van de rekenkamer wordt door de raad ontslagen, indien hij naar oordeel van de 
raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen. 
 
De Commissie van Onderzoek is van oordeel dat werkwijze van de heer Thomas 
ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen. Op basis van Artikel 
81c, lid 6 onder e Gemeentewet, dient de raad tot ontslag over te gaan. Daarna kan de 
vacature  opengesteld worden. 
 
Er is geen enkele grond voor een mogelijke financiële compensatie, er is geen rechtspositie, 
maar er bestaat slechts een overeenkomst tot opdracht. Onderzoek waar de 
Rekenkamercommissie, ingevolge artikel 12 van de verordening verantwoordelijk voor is en 
belast is met de uitvoering. Deze uitvoering kan ook door derden plaats vinden. 
 
Daarnaast is de Commissie van Onderzoek van mening dat er géén sprake van is dat de 
leden van de Rekenkamercommissie altijd alle onderzoeken zelf gaan uitvoeren. Dat is 
nadrukkelijk aan de orde geweest tijdens de selectieprocedure. Artikel 14 van de 
Verordening en het Reglement van Orde van de rekenkamercommissie bieden nadrukkelijk 
ruimte voor het inschakelen van externe onderzoekers. De leden van de 
Rekenkamercommissie hebben geen recht op onderzoek, de raad heeft recht op 
rapportages. 

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

Dan kan de rekenkamercommissie haar werkzaamheden weer hervatten en het lopende 
onderzoek naar de uitvoering van de WMO afronden.  
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniërend 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
anders nl.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De raad is de primaire belanghebbende van dit voorstel.  
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Niet van toepassing.   
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na het vaststellen van het besluit gaat het ontslag per 1 oktober 2010 in. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De kosten van werving en selectie en eventueel nadere juridisch advieskosten kunnen uit 
het budget van de rekenkamercommissie gedekt worden. De heer Thomas is op de hoogte 
gesteld van het advies van de Commissie van Onderzoek aan de raad om tot ontslag over 
te gaan. Hij heeft afgezien van de mogelijkheid de raad te verzoeken hem eervol ontslag te 
verlenen.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De Gemeentewet schrijft dwingend voor dat als het vertrouwen geschaad wordt, hij tot 
ontslag moet overgaan. 
 
Commissie van Onderzoek, 
Bergen, 14 september 2010 
 

 
 
 
A.M. Kooiman     J.J.A.S. Houtenbos 
griffier                           voorzitter  
 


