
 

 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA Noordoostpolder 

Naam: Rien van der Velde 

Onderwerp: Vervolg onderzoek Passend Organiseren 

Datum indiening vragen: 10-01-2020 

 

Inleiding 

N.a.v. fractievergadering: het heeft de PvdA-fractie verbaasd dat de RKC Rapportage 

passend organiseren weer is uitgesteld. Dit is niet goed; dit leidt tot vraagtekens 

over het waarom. Met name omdat er in oktober 2019 al een en ander over in de 

media is geweest. Bij het “waarom” kunnen we ons alles voorstellen. Daarom moet 

de ruis weg. 

 

a.       Wat is de oorzaak van dit uitstel? 

De oorzaak van het uitstel komt voort uit het ambtelijk en bestuurlijk 

(weder-) hoor; zie verordening rekenkamercommissie, artikel 10 lid 10. 

Doel van het ambtelijk wederhoor is het conceptrapport controleren op 

feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. In het onderzoeksprotocol1 van 

de rekenkamercommissie is opgenomen dat o.a. het uitgangspunt 

zorgvuldigheid (betrouwbaarheid en volledigheid bij het verzamelen van 

relevante feiten) bij onderzoek wordt nagestreefd. De commissie heeft 

unaniem besloten dat op basis van het wederhoor een paar extra interviews 

noodzakelijk zijn. Dit om te zorgen dat het rapport ook een beeld geeft van 

de periode na het vertrek van de burgemeester.  De commissie ontving 

namelijk verschillende signalen dat interne spanningen destijds mogelijk 

kleur hebben gegeven aan een aantal interviews.  

Het rapport gaat overigens niet over de reden en /of de verklaring van het 

vertrek van de burgemeester in 2019, zoals dat in het najaar gesuggereerd 

werd in de pers. 

 

b.       Is er een verzoek tot uitstel geweest, door wie en waarom? Het zij uit de 

gemeentelijke organisatie, raad, college, Rkc zelf of derden. 

Er is geen officieel verzoek geweest tot uitstel. Wel is in het wederhoor 

traject gebleken dat er een nieuwe situatie is die eventueel impact heeft op 

een aantal feiten in het rapport. De rekenkamercommissie is een 

onafhankelijk orgaan dat naast zorgvuldigheid ook objectiviteit2 (objectieve 

en gedegen analyse van de feiten) heeft als uitgangspunt. De commissie 

heeft derhalve unaniem besloten om de feiten te verifiëren en zo nodig aan 

te vullen en het rapport te actualiseren. 
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c.       Wat is de regelgevende gronding en rechtvaardiging (is wat anders dan 

oorzaak) om het nu later door de raad in behandeling te nemen? 

In het onderzoeksprotocol3 van de rekenkamercommissie is opgenomen dat 

de rekenkamercommissie zich het recht voorbehoudt om de 

onderzoeksopzet aan te passen. Indien er substantiële wijzigingen zijn dan 

zal dit worden meegedeeld aan de raad, het college en de 

gemeentesecretaris. Nadat de rekenkamercommissie de aanpak van de 

extra interviews heeft uitgewerkt zal dit tweede helft januari worden 

meegedeeld conform het protocol. Bij het rekenkameronderzoek naar het 

Cultuurbedrijf heeft de commissie in 2016 bijvoorbeeld ook besloten om het 

rapport te actualiseren.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 17-01-2020 

Contactpersoon: J.W.A. van Enst, vz. RKC 

E-mail adres:  rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl 
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