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Rapport onderzoekscommissie
klimaatinstallatie Brede School Maurik

Geacht raadslid,
Voorgesteld besluit
1. Het rapport van de onderzoekscommissie klimaatinstallatie Brede School Maurik te
bespreken.
2. Indien aan de orde, conclusies te trekken op basis van de in het rapport opgenomen
bevindingen.
3. Indien aan de orde, aanbevelingen of actiepunten aan die conclusies te verbinden.

Samenvatting van het voorstel
De Wet dualisering gemeentebestuur introduceerde voor gemeenteraden de mogelijkheid om een
raadsonderzoek te houden naar het door het college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester gevoerde bestuur. De raad heeft een commissie ingesteld die onderzoek moet doen
inzake het dossier klimaatinstallatie Brede School Maurik. De onderzoekscommissie heeft inmiddels
een rapport uitgebracht.

HOOFDLIJNEN
1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?
De Gemeentewet biedt de raad de mogelijkheid om een raadsonderzoek te houden naar het door het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester gevoerde bestuur. Dit raadsonderzoek
wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie, die de beschikking heeft over wettelijke
bevoegdheden om haar onderzoekstaak uit te voeren.
De gemeenteraad van Buren heeft op 27 oktober 2015 besloten op grond van artikel 155a
Gemeentewet een raadsonderzoek in te stellen naar aanleiding van de gebreken aan de klimaatinstallatie van de Brede School te Maurik. In de raadsvergadering van 9 november 2015 is een
onderzoekscommissie ingesteld.
2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Het raadsonderzoek heeft drie doelen:
- Waarheidsvinding: de gemeenteraad wenst inzicht te krijgen in het verloop en de gebeurtenissen
rond het dossier 'klimaatinstallatie Brede School Maurik'.
- Verantwoording:
de gemeenteraad wenst dat politieke en publieke verantwoording wordt afgelegd
over wat is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren.
- Leren:
de gemeenteraad wil aanbevelingen die richting geven aan een onderbouwde
keuze voor verstandige vervolgstappen in de afwikkeling van dit dossier en
lessen trekken voor toekomstige projecten.
Het raadsonderzoek wordt allereerst ingesteld om zoveel mogelijk informatie te vergaren. De
aanleiding tot dit onderzoek is het gevoelen bij de raad dat het college van burgemeester en
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wethouders of de burgemeester onvolledige informatie heeft verstrekt, waardoor de raad zijn kaderstellende en controlerende rol onvoldoende heeft kunnen uitvoeren.
Op basis van het onderzoek kan de raad een oordeel geven over het optreden van het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester bij dit dossier.
3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?
Dit valt nu niet aan te geven. De gemeenteraad velt een oordeel over het rapport.
4. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?
De raad heeft eerder aangegeven over onvoldoende informatie te beschikken in dit dossier om een
afgewogen oordeel te kunnen geven over dit dossier en het kredietvoorstel klimaatinstallatie Brede
School Maurik.
5. Is het een begrotingswijziging?
Neen.
TOELICHTING EN UITVOERING

~~

6. Beleidskader
De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de artikelen 155a tot en met 155f Gemeentewet
gemtroduceerd. Die artikelen geven de gemeenteraden de mogelijkheid om een raadsonderzoek te
houden naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur. Een raadsonderzoek kan
omschreven worden als een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek onderwerp
van lokaal belang. Door het onderzoek kan de raad bepaalde onderdelen van bestuur beter
controleren.
Een raadsonderzoek wordt ingesteld om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Op basis hiervan kan
de raad een oordeel geven over het optreden van het college of de burgemeester bij een bepaalde
kwestie. Daarnaast heeft de raad aangegeven de informatie nodig te hebben voor de verdere
besluitvorming over het kredietvoorstel klimaatinstallatie Brede School Maurik.
7. Effectmeting, planning en evaluatie
De Verordening op het onderzoeksrecht van de raad, vastgesteld op 14 September 2004, nummer
P P 2004/05 is van toepassing. De bedoeling van de commissie was om het onderzoek medio
december 2015 af te ronden.
8. Financien
Voor de externe ondersteuning is gebruik gemaakt van het zogenaamde fractiebudget.
9. Communicatie
De commissie heeft een plan van aanpak opgesteld. Hierin is een communicatieparagraaf
opgenomen.
10. Burgerparticipatie
De beslissing om een raadsonderzoek in te stellen is in hoge mate van politieke aard.
Burgerparticipatie is hierbij niet van toepassing.
11. Deregulering
Dit onderzoek leidt niet tot extra regels en daarmee tot extra administratieve lasten.
12. Achtergrondinformatie
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad, nummer P P 2004/05
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De Gemeenteraad van Buren;
Gelezen het procedurevoorstel van de agendacommissie van 22 december2015;
besluit:
besluit het rapport van de onderzoekscommissie voor kennisgeving aan te nemen en ontheft de
onderzoekscommissie klimaatinstallatie Brede School Maurik van haar taken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2016
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