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Geadviseerd besluit 
 

1. Instellen van een onderzoekscommissie conform art 155a Gemeentewet voor het doen van 

een onderzoek naar de procedurele en procesmatige aspecten van het (deel)project de Horsa 

Glider.  

In deze commissie de volgende personen benoemen: 

- dhr. Ton de Boer (VVD); 

- dhr. Tom Erkens (PvdA); 

- dhr. Jan Streefkerk (GB); 

 

2. Aanwijzen van de raadsgriffier en de griffiemedewerker voor het verlenen van ambtelijke 

bijstand aan de onderzoekscommissie conform art. 6 lid “Verordening onderzoeksrecht raad 

gemeente Renkum”. 

 

3. Bepalen dat de onderzoekscommissie in een raadscommissie maandelijks verslag uitbrengt bij 

monde van de voorzitter met betrekking tot de voortgang van het onderzoek en uiterlijk 

1 april 2020 de bevindingen van haar onderzoek aan de Raad voorlegt. 

 

4. Beschikbaar stellen van een budget van € 2.000 euro, excl. uren van de griffie ten behoeve van 

de werkzaamheden van de Onderzoekscommissie conform art.13 van de Verordening 

onderzoeksrecht Raad gemeente Renkum. 

 

Toelichting op beslispunten 
 
Op 27 november 2019 heeft de raad besloten een raadsonderzoek te doen naar de procedurele en 

procesmatige aspecten van het (deel)project de Horsa Glider.  

 

Het besluit, zoals dit in de motie vreemd staat vermeld, luidt als volgt: 

- Een onderzoek in te stellen naar de procesgang rondom het realiseren van het Horsa Glider 

project. 
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- Zo spoedig mogelijk na dit besluit een onderzoekscommissie in te stellen bestaande uit leden van 

de raad. 

- Bij de instelling van de onderzoekscommissie nadere regels vast te stellen met betrekking tot de 

rapportage van de onderzoekscommissie aan de raad. 

 
1. Op grond van de Verordening onderzoeksrecht raad gemeente Renkum dienen er minstens 

drie doch hoogstens vijf raadsleden benoemd te worden in de commissie. Bij de benoeming 

dient de raad zorg te dragen voor een evenwichtige vertegenwoordiging. Door de benoeming 

van twee raadsleden uit coalitiepartijen en een uit een oppositiepartij voldoet de raad aan 

deze eis. 

2. In de Verordening onderzoeksrecht raad gemeente Renkum staat in art. 6 geregeld dat de 

ambtelijke bijstand verleend wordt door de raadsgriffier en de plv. griffier. Nu echter de plv. 

griffier tevens directiesecretaris is in gemeente Renkum is ervoor gekozen de 

griffiermedewerker, mw. Renate Muller aan te wijzen. 

3. Voor wat betreft de rapportages van de onderzoekcommissie, wordt voorgesteld dat de 

voorzitter van deze commissie maandelijks in een raadscommissie verslag uitbrengt. Het 

eindrapport wordt uiteraard aan de Raad uitgebracht. 

4. Beschikbaar stellen van een budget van 2.000 euro ten behoeve van de werkzaamheden van 

de onderzoekscommissie, als genoemd in art 13 van de Verordening onderzoeksrecht raad 

gemeente Renkum. Met deze kosten kunnen de faciliteiten rondom de hoorzittingen worden 

bekostigd. Ook kan het budget gebruikt worden voor het inzetten van externen bij het 

onderzoek. 

 
Beoogd effect 
 
Met het doen van dit onderzoek wil de gemeenteraad van Renkum helderheid krijgen over de 

procesgang rond het project en de informatievoorziening hierover naar de raad.  

Vanaf juni 2019 heeft de raad herhaaldelijk informatie gevraagd aangaande de te verwachten kosten 

en de dekking hiervoor. Afdoende antwoorden hierop bleven uit.  

De kosten voor dit project maken onderdeel uit van het onderzoek, het gaat de raad echter vooral om 

de procesgang.  

 

Kader 
 
De wettelijke grondslag of bevoegdheid waarop het onderzoek is gebaseerd is artikel 155 

Gemeentewet en de daarop gebaseerde Verordening onderzoeksrecht raad gemeente Renkum. 

Een belangrijk controle-instrument van de raad is dit recht van onderzoek (enquête). Het onderzoek 

kan zich uitstrekken tot het gehele door het college of de burgemeester gevoerde bestuur (art. 155a, 

eerste lid, Gemeentewet). In het besluit van de raad tot het instellen van een onderzoek moet het te 

onderzoeken onderwerp worden omschreven.  

 
Kanttekeningen 
 

- Zaken die buiten deze omschrijving vallen, mogen niet worden onderzocht met 

gebruikmaking van de dwangmiddelen. Dit is vooral van belang voor degenen die verplicht 

zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. Zij moeten weten waartoe die verplichting 

zich uitstrekt.  
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- Het kan zijn dat, bijvoorbeeld op grond van de eerste onderzoeksresultaten, de conclusie moet 

zijn dat de omschrijving onvoldoende adequaat is. Daarom is het mogelijk dat de raad 

hangende het onderzoek het onderwerp wijzigt (art. 155a, tweede lid, Gemeentewet).  

- Verder heeft het aftreden van de raad geen gevolgen voor het werk van de commissie 

(art.155a, zesde lid, Gemeentewet). 

- Een onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie personen en bestaat uitsluitend uit leden 

van de raad (art. 155a, derde lid, Gemeentewet). 

 

Draagvlak 
 
De motie die in de raad van 27 november jl. is aangenomen werd ondersteund door twintig 

raadsleden (GB, GL, PvdA, VVD, PRD, CDA en mw. Bondt D66). Twee raadsleden stemden tegen (dhr. 

Cuppen en mw. Mijnhart van D66). 

 

Aanpak/Uitvoering 
 
Op 29 november jl. is een delegatie uit de raad bijeengekomen om voorbereidende werkzaamheden 

ten behoeve van het onderzoek te doen. Deze onderzoekscommissie in oprichting heeft o.a. dit 

raadsvoorstel voorbereid. In deze onderzoekscommissie i.o. zitten: mw. Daniëlle van Bentem (GB), dhr. 

Oswald Velthuizen (GB), dhr. Tom Erkens (PvdA), dhr. Ton de Boer (VVD), mw. Eveline Vink (GL), mw. 

Bondt (D66).  

 

Nadat de raad besloten heeft over de benoeming van de leden voor de onderzoekscommissie start 

deze commissie met haar werkzaamheden. Die werkzaamheden kunnen bestaan uit het doen van 

dossieronderzoek, het houden van interviews en uiteraard het schrijven van een rapport. 

 

De onderzoekscommissie rapporteert maandelijks in een raadscommissie via haar voorzitter. 

Besluitenlijsten van de onderzoekscommissie zijn openbaar en worden aan eenieder ter beschikking 

gesteld op de in onze gemeente gebruikelijke wijze. 

De burgemeester wordt regelmatig door de voorzitter van de onderzoekscommissie op de hoogte 

gesteld van de voortgang van het onderzoek. 

De voorzitter van de onderzoekscommissie is het aanspreekpunt naar buiten toe (pers). De pers wordt 

o.a. via persberichten op de hoogte gesteld.  

Het uiteindelijke onderzoeksrapport wordt geagendeerd in een raadsvergadering. 

 

De ambtelijke ondersteuning verzorgt alle verslagen van hoorzittingen en besluitenlijsten van de 

onderzoekscommissie. Wat betreft het openbaar maken hiervan worden de regels van de Verordening 

en de Gemeentewet gevolgd. 

 
Communicatie 
 

Plaats, datum en tijdstip van de openbare hoorzittingen worden tevoren bekendgemaakt (Rijn en 

Veluwe en website). 

De verslagen van de openbare hoorzittingen, de besluitenlijsten van de beraadslagingen en het 

eindrapport van de onderzoekscommissie zijn raadpleegbaar op de website. 
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Financiële consequenties 
 

Beschikbaar stellen van een budget van € 2.000 euro ten behoeve van de werkzaamheden van de 

onderzoekscommissie, als genoemd in art 13 van de Verordening onderzoeksrecht raad gemeente 

Renkum. Het college dient, conform art. 155f Gemeentewet, de door de raad geraamde kosten voor 

een onderzoek in een bepaald jaar op te nemen in de ontwerpbegroting.  

 

Raadsleden mogen van de gemeente geen andere inkomsten ontvangen dan hun vergoedingen op 

grond van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit en de gemeentelijke Verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden. 

De griffie zal tijd vrij moeten maken om de ondersteunende werkzaamheden voor de 

onderzoekscommissie te kunnen verrichten. Zo nodig worden extra uren beschikbaar gesteld. 

 

Juridische consequenties 
 
Het besluit om een onderzoek te gaan doen, is appellabel. Met andere woorden, hiertegen staat wel 

bezwaar en beroep open. Dan komt ook aan de orde of de inzet van dit instrument het meest 

geëigende middel is in dit geval (proportionaliteitsbeginsel). Overigens zal deze toets (door commissie 

bezwaarschriften en bestuursrechter) waarschijnlijk marginaal zijn omdat het hier in eerste instantie 

een politieke vraag betreft. 

 

 

 


