

Initiatiefvoorstel 
 
Documentnummer :  INT-16-28175  
Indiener :  C. Berghuis, raadslid GroenLinks 
Onderwerp :  Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille 
 
 
Inleiding 
Met dit initiatiefvoorstel wordt de raad voorgesteld een onderzoekscommissie in te 
stellen op grond van de artikelen 155a – 155f Gemeentewet. Het onderwerp voor 
deze onderzoekscommissie is, kort gezegd, de leningenportefeuille zoals deze in de 
collegeperiode 2006-2010 is aangegaan ter financiering van het programma Vitale 
stad. 
 
Relatie met collegeprogramma 
Er is geen relatie met het collegeprogramma. 
 
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 
Dekking vind plaats vanuit de algemene reserve op basis van artikel 155f 
Gemeentewet waarin staat dat: “Het college neemt de door de raad geraamde 
kosten voor een onderzoek in een bepaald jaar op in de ontwerp-begroting.” 
 
Relatie met regionale samenwerking / MRA 
Er is geen relatie met regionale samenwerking / MRA. 
 
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid 
Het gaat hier om toepassing van de wettelijke bevoegdheid die in de Gemeentewet 
(artikelen 155a t/m 155f) is neergelegd, in samenhang met de regels uit de 
Beverwijkse 'Verordening op het onderzoeksrecht van de raad' (hierna: de 
Verordening). 
 
Motivering voorgesteld besluit 
In de raadsvergadering van 12 mei 2016 is op initiatief van het college door de raad 
besloten het voorstel in te trekken om het Meerplein te bebouwen. Op het Meerplein 
was voorgesteld een parkeergarage te realiseren en een rotonde aan te leggen.  
Daarmee is het laatste bouwplan van het programma Vitale stad beëindigd.  
 
Er is in onze stad de afgelopen raadsperioden veel gerealiseerd op het gebied van 
bouwen en verbeteren, maar een aantal plannen is niet verwezenlijkt. Het 
stationsgebied kan voor beide genoemde uitkomsten als voorbeeld dienen. Het 
totaal aan voorgenomen bouwplannen was, voor zover dat nu kan worden 
beoordeeld, de aanleiding voor het toenmalige college in de collegeperiode 2006 -
2010 een omvangrijke leningportefeuille aan te gaan. Die leningen zijn aangegaan 
zonder in eerste instantie de raad daarin te kennen. Over het aangaan van de 
leningen en over de wijze waarop destijds de raad is of raadsleden zijn betrokken, is 
geen politieke verantwoording afgelegd.  
 
Nu de grondslag voor het aangaan van die leningen is weggevallen, de plannen zijn 
immers gerealiseerd of worden niet uitgevoerd, kan de raad zonder dat er negatieve 
consequenties kunnen volgen voor nog uit te voeren werken, het proces van 
besluitvorming dat aan het aangaan van die leningen vooraf ging, onderzoeken. 
Voor een dergelijk onderzoek zijn verschillende werkwijzen denkbaar. De raad kan, 
net als recentelijk met de terugblik op de besluitvorming rond het verhuizen van 
Kind- en Jeugdcentrum Heliomare is gedaan, het college verzoeken een 
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reconstructie te maken van de gang van zaken. De raad kan ook andere 
bevoegdheden gebruiken, zoals het stellen van vragen of het houden van een 
interpellatiedebat. 
 
In dit voorstel wordt gekozen voor toepassing van het zogenaamde 
onderzoeksrecht, beter bekend als raadsenquête. De keuze voor dit middel biedt de 
raad de meest vergaande bevoegdheden de gang van zaken te reconstrueren en 
iedereen die bij het aangaan van de leningen betrokken was, zo mogelijk onder ede, 
te horen. Dat geldt voor (oud-) bestuurders, (oud-) raadsleden en (voormalig) 
ambtenaren van de gemeente. Zodat de vragen hoe de besluitvorming destijds is 
voorbereid, hoe zij is gegaan en wie er bij betrokken waren, definitief kunnen worden 
beantwoord. Over de antwoorden van de commissie kan vervolgens, als de 
commissie haar rapport aan de raad heeft aangeboden, in de raad gedebatteerd 
worden. 
 
De raadsenquête heeft drie doelen: 
- Waarheidsvinding: de gemeenteraad wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop 

de besluitvorming over de leningen is voorbereid, hoe zij feitelijk is verlopen en 
wie er op welk moment van op de hoogte waren;  

- Leren: de gemeenteraad vraagt de commissie tot slot tot het doen van 
aanbevelingen. 

- Politieke verantwoording: de gemeenteraad vraagt de commissie een uitspraak 
te doen over de politieke verantwoordelijkheid. 

 
De onderzoeksvragen zijn in drie onderdelen samen te vatten: 
 

• Wie waren, op welk moment, op de hoogte van het besluit van het 
college om tot de leningen over te gaan? 

• Is het besluit op de juiste wijze, dat wil zeggen als een geheim 
collegebesluit, genomen? 

• Is het collegebesluit een juist besluit geweest? 
 
Consequenties voorgesteld besluit 
Het houden van een raadsenquête kost tijd en geld. Raadsleden die in de commissie 
plaatsnemen zullen (veel) stukken moeten lezen, openbare verhoren moeten 
houden en zich daarop moeten voorbereiden. Niet valt uit te sluiten dat er ook 
externe deskundigheid moet worden ingekocht, bijvoorbeeld op het gebied van 
verhoortechniek, financiële kennis en/of dossieronderzoek. 
 
Enkele rapporten waarin raadsenquêtes zijn beschreven geven een gevarieerd 
beeld van de kosten. De raadsenquête van de gemeenteraad in Amsterdam naar de 
Noord-Zuidlijn (kostenoverschrijding) kostte meer dan een miljoen euro, andere 
enquêtes in gemeenten die qua omvang op Beverwijk lijken, kostten niet meer dan 
€ 100.000,-. Gezien de beperkte scope van dit onderzoek is de verwachting dat het 
onderzoek € 100.000,- kost. Uiteraard zal de commissie proberen haar 
werkzaamheden ruim binnen dit budget te volbrengen. 
 
Voorgesteld wordt een commissie van 5 personen samen te stellen: het wettelijke 
minimum van een raadsenquête-commissie is drie leden.  
 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van een enquête naar de 
leningenportefeuille en daartoe 5 leden te kiezen. De commissie kiest zelf, op grond 
van de Verordening, haar voorzitter. 
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Na instelling van de commissie maakt zij, conform de Verordening, een plan van 
aanpak waarin ook de begroting wordt gepresenteerd. 
 
Verdere procedure 
1. Op basis van artikel 155a Gemeentewet een raadsonderzoek 

'Leningenportefeuille' in stellen. Dat raadsonderzoek gaat over de besluitvorming 
voor het aangaan van de leningen in die portefeuille ter financiering van het een 
aantal projecten in het programma Vitale Stad, de politieke verantwoording erover 
en de financiële gevolgen ervan. Het verslag van het raadsonderzoek bevat, 
indien mogelijk, aanbevelingen. 

2. Een onderzoekscommissie 'Leningenportefeuille’ in stellen, de omvang van die 
commissie vast stellen op 5 leden. Deze leden worden benoemd door de raad in 
dezelfde vergadering als waarin dit raadsvoorstel aan de orde is. 

3. De griffier tot secretaris van de onderzoekscommissie benoemen. 
4. Als onderzoeksbudget voor de onderzoekscommissie, op basis van artikel 155f 

GW, een bedrag van € 100.000,- vast stellen, via de Berap II 2016 te dekken uit 
de algemene middelen. 

5. De onderzoekscommissie rapporteert aan het einde van het onderzoek aan de 
raad. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie anders 
oordeelt of de raad er om vraagt. 

6. De onderzoekscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
7. De onderzoekscommissie stelt een plan van aanpak op en stuurt dit aan de raad. 
8. De onderzoekscommissie regelt in overleg met de gemeentesecretaris de 

ambtelijke ondersteuning. 
 
Voorgesteld besluit en commissieadvies 
Ik stel u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
 
 

Beverwijk, 17 juni 2016 
 
 
 
 
 
 
C. Berghuis 
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Raadsbesluit 
 
Documentnummer : INT-16-28175  
Afdeling : Griffie  
Onderwerp : Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille  

 
 
 

De raad van de gemeente Beverwijk; 
 
gezien het initiatiefvoorstel van raadslid C. Berghuis d.d. 17 

juni 2016, nummer INT-16-28175; 
 
 
gelet op artikel 155a t/m 155f van de Gemeentewet; 
 
 

 b e s l u i t :  
 
 

1. een raadsonderzoek 'Leningenportefeuille' in te stellen met als onderwerp de 
besluitvorming voor het aangaan van de leningen in die portefeuille ter 
financiering van een aantal projecten in het programma Vitale Stad, de politieke 
verantwoording erover en de financiële gevolgen ervan;  

2. het verslag van dit raadsonderzoek, indien mogelijk, aanbevelingen te laten 
bevatten; 

3. een onderzoekscommissie 'Leningenportefeuille’ in te stellen, bestaande uit 5 
raadsleden; 

4. de griffier te benoemen tot secretaris van de onderzoekscommissie; 
5. als onderzoeksbudget voor de onderzoekscommissie een bedrag van 

€ 100.000,- beschikbaar te stellen, via de Berap te dekken uit de algemene 
middelen; 

6. de onderzoekscommissie aan het einde van het onderzoek aan de raad te laten 
rapporteren. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie 
anders oordeelt of de raad er om vraagt. 

 
 
 
 

Beverwijk,  
de raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 

 
 
 
 




Initiatiefvoorstel 
 
Documentnummer :  INT-16-28175  
Indiener :  C. Berghuis, raadslid GroenLinks 
Onderwerp :  Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille 
 
 
Inleiding 
Met dit initiatiefvoorstel wordt de raad voorgesteld een onderzoekscommissie in te 
stellen op grond van de artikelen 155a – 155f Gemeentewet. Het onderwerp voor 
deze onderzoekscommissie is, kort gezegd, de leningenportefeuille zoals deze in de 
collegeperiode 2006-2010 is aangegaan ter financiering van het programma Vitale 
stad. 
 
Relatie met collegeprogramma 
Er is geen relatie met het collegeprogramma. 
 
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 
Dekking vind plaats vanuit de algemene reserve op basis van artikel 155f 
Gemeentewet waarin staat dat: “Het college neemt de door de raad geraamde 
kosten voor een onderzoek in een bepaald jaar op in de ontwerp-begroting.” 
 
Relatie met regionale samenwerking / MRA 
Er is geen relatie met regionale samenwerking / MRA. 
 
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid 
Het gaat hier om toepassing van de wettelijke bevoegdheid die in de Gemeentewet 
(artikelen 155a t/m 155f) is neergelegd, in samenhang met de regels uit de 
Beverwijkse 'Verordening op het onderzoeksrecht van de raad' (hierna: de 
Verordening). 
 
Motivering voorgesteld besluit 
In de raadsvergadering van 12 mei 2016 is op initiatief van het college door de raad 
besloten het voorstel in te trekken om het Meerplein te bebouwen. Op het Meerplein 
was voorgesteld een parkeergarage te realiseren en een rotonde aan te leggen.  
Daarmee is het laatste bouwplan van het programma Vitale stad beëindigd.  
 
Er is in onze stad de afgelopen raadsperioden veel gerealiseerd op het gebied van 
bouwen en verbeteren, maar een aantal plannen is niet verwezenlijkt. Het 
stationsgebied kan voor beide genoemde uitkomsten als voorbeeld dienen. Het 
totaal aan voorgenomen bouwplannen was, voor zover dat nu kan worden 
beoordeeld, de aanleiding voor het toenmalige college in de collegeperiode 2006 -
2010 een omvangrijke leningportefeuille aan te gaan. Die leningen zijn aangegaan 
zonder in eerste instantie de raad daarin te kennen. Over het aangaan van de 
leningen en over de wijze waarop destijds de raad is of raadsleden zijn betrokken, is 
geen politieke verantwoording afgelegd.  
 
Nu de grondslag voor het aangaan van die leningen is weggevallen, de plannen zijn 
immers gerealiseerd of worden niet uitgevoerd, kan de raad zonder dat er negatieve 
consequenties kunnen volgen voor nog uit te voeren werken, het proces van 
besluitvorming dat aan het aangaan van die leningen vooraf ging, onderzoeken. 
Voor een dergelijk onderzoek zijn verschillende werkwijzen denkbaar. De raad kan, 
net als recentelijk met de terugblik op de besluitvorming rond het verhuizen van 
Kind- en Jeugdcentrum Heliomare is gedaan, het college verzoeken een 
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reconstructie te maken van de gang van zaken. De raad kan ook andere 
bevoegdheden gebruiken, zoals het stellen van vragen of het houden van een 
interpellatiedebat. 
 
In dit voorstel wordt gekozen voor toepassing van het zogenaamde 
onderzoeksrecht, beter bekend als raadsenquête. De keuze voor dit middel biedt de 
raad de meest vergaande bevoegdheden de gang van zaken te reconstrueren en 
iedereen die bij het aangaan van de leningen betrokken was, zo mogelijk onder ede, 
te horen. Dat geldt voor (oud-) bestuurders, (oud-) raadsleden en (voormalig) 
ambtenaren van de gemeente. Zodat de vragen hoe de besluitvorming destijds is 
voorbereid, hoe zij is gegaan en wie er bij betrokken waren, definitief kunnen worden 
beantwoord. Over de antwoorden van de commissie kan vervolgens, als de 
commissie haar rapport aan de raad heeft aangeboden, in de raad gedebatteerd 
worden. 
 
De raadsenquête heeft drie doelen: 
- Waarheidsvinding: de gemeenteraad wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop 

de besluitvorming over de leningen is voorbereid, hoe zij feitelijk is verlopen en 
wie er op welk moment van op de hoogte waren;  

- Leren: de gemeenteraad vraagt de commissie tot slot tot het doen van 
aanbevelingen. 

- Politieke verantwoording: de gemeenteraad vraagt de commissie een uitspraak 
te doen over de politieke verantwoordelijkheid. 

 
De onderzoeksvragen zijn in drie onderdelen samen te vatten: 
 

• Wie waren, op welk moment, op de hoogte van het besluit van het 
college om tot de leningen over te gaan? 

• Is het besluit op de juiste wijze, dat wil zeggen als een geheim 
collegebesluit, genomen? 

• Is het collegebesluit een juist besluit geweest? 
 
Consequenties voorgesteld besluit 
Het houden van een raadsenquête kost tijd en geld. Raadsleden die in de commissie 
plaatsnemen zullen (veel) stukken moeten lezen, openbare verhoren moeten 
houden en zich daarop moeten voorbereiden. Niet valt uit te sluiten dat er ook 
externe deskundigheid moet worden ingekocht, bijvoorbeeld op het gebied van 
verhoortechniek, financiële kennis en/of dossieronderzoek. 
 
Enkele rapporten waarin raadsenquêtes zijn beschreven geven een gevarieerd 
beeld van de kosten. De raadsenquête van de gemeenteraad in Amsterdam naar de 
Noord-Zuidlijn (kostenoverschrijding) kostte meer dan een miljoen euro, andere 
enquêtes in gemeenten die qua omvang op Beverwijk lijken, kostten niet meer dan 
€ 100.000,-. Gezien de beperkte scope van dit onderzoek is de verwachting dat het 
onderzoek € 100.000,- kost. Uiteraard zal de commissie proberen haar 
werkzaamheden ruim binnen dit budget te volbrengen. 
 
Voorgesteld wordt een commissie van 5 personen samen te stellen: het wettelijke 
minimum van een raadsenquête-commissie is drie leden.  
 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van een enquête naar de 
leningenportefeuille en daartoe 5 leden te kiezen. De commissie kiest zelf, op grond 
van de Verordening, haar voorzitter. 
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Na instelling van de commissie maakt zij, conform de Verordening, een plan van 
aanpak waarin ook de begroting wordt gepresenteerd. 
 
Verdere procedure 
1. Op basis van artikel 155a Gemeentewet een raadsonderzoek 

'Leningenportefeuille' in stellen. Dat raadsonderzoek gaat over de besluitvorming 
voor het aangaan van de leningen in die portefeuille ter financiering van het een 
aantal projecten in het programma Vitale Stad, de politieke verantwoording erover 
en de financiële gevolgen ervan. Het verslag van het raadsonderzoek bevat, 
indien mogelijk, aanbevelingen. 

2. Een onderzoekscommissie 'Leningenportefeuille’ in stellen, de omvang van die 
commissie vast stellen op 5 leden. Deze leden worden benoemd door de raad in 
dezelfde vergadering als waarin dit raadsvoorstel aan de orde is. 

3. De griffier tot secretaris van de onderzoekscommissie benoemen. 
4. Als onderzoeksbudget voor de onderzoekscommissie, op basis van artikel 155f 

GW, een bedrag van € 100.000,- vast stellen, via de Berap II 2016 te dekken uit 
de algemene middelen. 

5. De onderzoekscommissie rapporteert aan het einde van het onderzoek aan de 
raad. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie anders 
oordeelt of de raad er om vraagt. 

6. De onderzoekscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
7. De onderzoekscommissie stelt een plan van aanpak op en stuurt dit aan de raad. 
8. De onderzoekscommissie regelt in overleg met de gemeentesecretaris de 

ambtelijke ondersteuning. 
 
Voorgesteld besluit en commissieadvies 
Ik stel u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
 
 

Beverwijk, 17 juni 2016 
 
 
 
 
 
 
C. Berghuis 
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Raadsbesluit 
 
Documentnummer : INT-16-28175  
Afdeling : Griffie  
Onderwerp : Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille  

 
 
 

De raad van de gemeente Beverwijk; 
 
gezien het initiatiefvoorstel van raadslid C. Berghuis d.d. 17 

juni 2016, nummer INT-16-28175; 
 
 
gelet op artikel 155a t/m 155f van de Gemeentewet; 
 
 

 b e s l u i t :  
 
 

1. een raadsonderzoek 'Leningenportefeuille' in te stellen met als onderwerp de 
besluitvorming voor het aangaan van de leningen in die portefeuille ter 
financiering van een aantal projecten in het programma Vitale Stad, de politieke 
verantwoording erover en de financiële gevolgen ervan;  

2. het verslag van dit raadsonderzoek, indien mogelijk, aanbevelingen te laten 
bevatten; 

3. een onderzoekscommissie 'Leningenportefeuille’ in te stellen, bestaande uit 5 
raadsleden; 

4. de griffier te benoemen tot secretaris van de onderzoekscommissie; 
5. als onderzoeksbudget voor de onderzoekscommissie een bedrag van 

€ 100.000,- beschikbaar te stellen, via de Berap te dekken uit de algemene 
middelen; 

6. de onderzoekscommissie aan het einde van het onderzoek aan de raad te laten 
rapporteren. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie 
anders oordeelt of de raad er om vraagt. 

 
 
 
 

Beverwijk,  
de raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 

 
 
 
 




Initiatiefvoorstel 
 
Documentnummer :  INT-16-28175  
Indiener :  C. Berghuis, raadslid GroenLinks 
Onderwerp :  Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille 
 
 
Inleiding 
Met dit initiatiefvoorstel wordt de raad voorgesteld een onderzoekscommissie in te 
stellen op grond van de artikelen 155a – 155f Gemeentewet. Het onderwerp voor 
deze onderzoekscommissie is, kort gezegd, de leningenportefeuille zoals deze in de 
collegeperiode 2006-2010 is aangegaan ter financiering van het programma Vitale 
stad. 
 
Relatie met collegeprogramma 
Er is geen relatie met het collegeprogramma. 
 
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 
Dekking vind plaats vanuit de algemene reserve op basis van artikel 155f 
Gemeentewet waarin staat dat: “Het college neemt de door de raad geraamde 
kosten voor een onderzoek in een bepaald jaar op in de ontwerp-begroting.” 
 
Relatie met regionale samenwerking / MRA 
Er is geen relatie met regionale samenwerking / MRA. 
 
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid 
Het gaat hier om toepassing van de wettelijke bevoegdheid die in de Gemeentewet 
(artikelen 155a t/m 155f) is neergelegd, in samenhang met de regels uit de 
Beverwijkse 'Verordening op het onderzoeksrecht van de raad' (hierna: de 
Verordening). 
 
Motivering voorgesteld besluit 
In de raadsvergadering van 12 mei 2016 is op initiatief van het college door de raad 
besloten het voorstel in te trekken om het Meerplein te bebouwen. Op het Meerplein 
was voorgesteld een parkeergarage te realiseren en een rotonde aan te leggen.  
Daarmee is het laatste bouwplan van het programma Vitale stad beëindigd.  
 
Er is in onze stad de afgelopen raadsperioden veel gerealiseerd op het gebied van 
bouwen en verbeteren, maar een aantal plannen is niet verwezenlijkt. Het 
stationsgebied kan voor beide genoemde uitkomsten als voorbeeld dienen. Het 
totaal aan voorgenomen bouwplannen was, voor zover dat nu kan worden 
beoordeeld, de aanleiding voor het toenmalige college in de collegeperiode 2006 -
2010 een omvangrijke leningportefeuille aan te gaan. Die leningen zijn aangegaan 
zonder in eerste instantie de raad daarin te kennen. Over het aangaan van de 
leningen en over de wijze waarop destijds de raad is of raadsleden zijn betrokken, is 
geen politieke verantwoording afgelegd.  
 
Nu de grondslag voor het aangaan van die leningen is weggevallen, de plannen zijn 
immers gerealiseerd of worden niet uitgevoerd, kan de raad zonder dat er negatieve 
consequenties kunnen volgen voor nog uit te voeren werken, het proces van 
besluitvorming dat aan het aangaan van die leningen vooraf ging, onderzoeken. 
Voor een dergelijk onderzoek zijn verschillende werkwijzen denkbaar. De raad kan, 
net als recentelijk met de terugblik op de besluitvorming rond het verhuizen van 
Kind- en Jeugdcentrum Heliomare is gedaan, het college verzoeken een 
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reconstructie te maken van de gang van zaken. De raad kan ook andere 
bevoegdheden gebruiken, zoals het stellen van vragen of het houden van een 
interpellatiedebat. 
 
In dit voorstel wordt gekozen voor toepassing van het zogenaamde 
onderzoeksrecht, beter bekend als raadsenquête. De keuze voor dit middel biedt de 
raad de meest vergaande bevoegdheden de gang van zaken te reconstrueren en 
iedereen die bij het aangaan van de leningen betrokken was, zo mogelijk onder ede, 
te horen. Dat geldt voor (oud-) bestuurders, (oud-) raadsleden en (voormalig) 
ambtenaren van de gemeente. Zodat de vragen hoe de besluitvorming destijds is 
voorbereid, hoe zij is gegaan en wie er bij betrokken waren, definitief kunnen worden 
beantwoord. Over de antwoorden van de commissie kan vervolgens, als de 
commissie haar rapport aan de raad heeft aangeboden, in de raad gedebatteerd 
worden. 
 
De raadsenquête heeft drie doelen: 
- Waarheidsvinding: de gemeenteraad wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop 

de besluitvorming over de leningen is voorbereid, hoe zij feitelijk is verlopen en 
wie er op welk moment van op de hoogte waren;  

- Leren: de gemeenteraad vraagt de commissie tot slot tot het doen van 
aanbevelingen. 

- Politieke verantwoording: de gemeenteraad vraagt de commissie een uitspraak 
te doen over de politieke verantwoordelijkheid. 

 
De onderzoeksvragen zijn in drie onderdelen samen te vatten: 
 

• Wie waren, op welk moment, op de hoogte van het besluit van het 
college om tot de leningen over te gaan? 

• Is het besluit op de juiste wijze, dat wil zeggen als een geheim 
collegebesluit, genomen? 

• Is het collegebesluit een juist besluit geweest? 
 
Consequenties voorgesteld besluit 
Het houden van een raadsenquête kost tijd en geld. Raadsleden die in de commissie 
plaatsnemen zullen (veel) stukken moeten lezen, openbare verhoren moeten 
houden en zich daarop moeten voorbereiden. Niet valt uit te sluiten dat er ook 
externe deskundigheid moet worden ingekocht, bijvoorbeeld op het gebied van 
verhoortechniek, financiële kennis en/of dossieronderzoek. 
 
Enkele rapporten waarin raadsenquêtes zijn beschreven geven een gevarieerd 
beeld van de kosten. De raadsenquête van de gemeenteraad in Amsterdam naar de 
Noord-Zuidlijn (kostenoverschrijding) kostte meer dan een miljoen euro, andere 
enquêtes in gemeenten die qua omvang op Beverwijk lijken, kostten niet meer dan 
€ 100.000,-. Gezien de beperkte scope van dit onderzoek is de verwachting dat het 
onderzoek € 100.000,- kost. Uiteraard zal de commissie proberen haar 
werkzaamheden ruim binnen dit budget te volbrengen. 
 
Voorgesteld wordt een commissie van 5 personen samen te stellen: het wettelijke 
minimum van een raadsenquête-commissie is drie leden.  
 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van een enquête naar de 
leningenportefeuille en daartoe 5 leden te kiezen. De commissie kiest zelf, op grond 
van de Verordening, haar voorzitter. 
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Na instelling van de commissie maakt zij, conform de Verordening, een plan van 
aanpak waarin ook de begroting wordt gepresenteerd. 
 
Verdere procedure 
1. Op basis van artikel 155a Gemeentewet een raadsonderzoek 

'Leningenportefeuille' in stellen. Dat raadsonderzoek gaat over de besluitvorming 
voor het aangaan van de leningen in die portefeuille ter financiering van het een 
aantal projecten in het programma Vitale Stad, de politieke verantwoording erover 
en de financiële gevolgen ervan. Het verslag van het raadsonderzoek bevat, 
indien mogelijk, aanbevelingen. 

2. Een onderzoekscommissie 'Leningenportefeuille’ in stellen, de omvang van die 
commissie vast stellen op 5 leden. Deze leden worden benoemd door de raad in 
dezelfde vergadering als waarin dit raadsvoorstel aan de orde is. 

3. De griffier tot secretaris van de onderzoekscommissie benoemen. 
4. Als onderzoeksbudget voor de onderzoekscommissie, op basis van artikel 155f 

GW, een bedrag van € 100.000,- vast stellen, via de Berap II 2016 te dekken uit 
de algemene middelen. 

5. De onderzoekscommissie rapporteert aan het einde van het onderzoek aan de 
raad. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie anders 
oordeelt of de raad er om vraagt. 

6. De onderzoekscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
7. De onderzoekscommissie stelt een plan van aanpak op en stuurt dit aan de raad. 
8. De onderzoekscommissie regelt in overleg met de gemeentesecretaris de 

ambtelijke ondersteuning. 
 
Voorgesteld besluit en commissieadvies 
Ik stel u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
 
 

Beverwijk, 17 juni 2016 
 
 
 
 
 
 
C. Berghuis 
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Raadsbesluit 
 
Documentnummer : INT-16-28175  
Afdeling : Griffie  
Onderwerp : Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille  

 
 
 

De raad van de gemeente Beverwijk; 
 
gezien het initiatiefvoorstel van raadslid C. Berghuis d.d. 17 

juni 2016, nummer INT-16-28175; 
 
 
gelet op artikel 155a t/m 155f van de Gemeentewet; 
 
 

 b e s l u i t :  
 
 

1. een raadsonderzoek 'Leningenportefeuille' in te stellen met als onderwerp de 
besluitvorming voor het aangaan van de leningen in die portefeuille ter 
financiering van een aantal projecten in het programma Vitale Stad, de politieke 
verantwoording erover en de financiële gevolgen ervan;  

2. het verslag van dit raadsonderzoek, indien mogelijk, aanbevelingen te laten 
bevatten; 

3. een onderzoekscommissie 'Leningenportefeuille’ in te stellen, bestaande uit 5 
raadsleden; 

4. de griffier te benoemen tot secretaris van de onderzoekscommissie; 
5. als onderzoeksbudget voor de onderzoekscommissie een bedrag van 

€ 100.000,- beschikbaar te stellen, via de Berap te dekken uit de algemene 
middelen; 

6. de onderzoekscommissie aan het einde van het onderzoek aan de raad te laten 
rapporteren. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie 
anders oordeelt of de raad er om vraagt. 

 
 
 
 

Beverwijk,  
de raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 

 
 
 
 


