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AMENDEMENT van de leden Van Dis, Meulennan, Gooijer en Zonneveld, 	Stoeliiiga en Van Koppen 
over Toch een raadsenquete 

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 16 februari 2016 

wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel 2689956 als volgt: 

Bij wijziging van het besluit: 

Gevraagde beslissing: 
a. Kennis nemen van de vaststellingen van het onderzoek. 
b. In te stemmen met een vervolg van het raadsonderzoek (fase 1) ter ontwikkeling van een 

regeling voor risicovolle projecten waarin wordt vastgelegd hoe besluitvorming over een 
groot project dient plaats te vinden, hoe de projectcomponenten ltijd', 'geld', 'kwaliteif en 
`risico's' daarbij kunnen worden beheerst en hoe de gemeenteraad hierover wordt 
geInformeerd en deze regeling voor eind 2016 aan de raad voor te leggen 

c. Het college op te dragen om te onderzoeken of de positie van de financiele kolom / 
controlorganisatie van de gemeente Delft voldoende geequipeerd is om als countervailing 
power te kunnen functioneren en voor eind 2016 over de resultaten te rapporteren aan de 
gemeenteraad. 

d. Af te zien van een raadsenquete voor verdere waarheidsvinding (fase 2). 

Wordt gewijzigd in: 

Gevraagde beslissing: 
a. Kennis nemen van de vaststellingen van het onderzoek; 
b. In te stemmen met het uitvoeren van een raadsenquete als bedoeld in artikel 155 a t/m f 

Gemeentewet, als vervolg op het in fase 1 uitgevoerde raadsonderzoek; 
c. Via deze raadsenquete onderzoek te doen naar de nog resterende vragen die er leven bij de 

raad en daarbij ook in te gaan op beweegredenen van personen bij belangrijke beslissingen 
en de politieke cultuur in Delft 

d. Alle fracties de gelegenheid geven om vooraf openstaande vragen en suggesties voor te 
interviewen personen mee te geven aan de nog in te stellen onderzoekscommissie; 

e. Daarnaast in te stemmen met een vervolg van het raadsonderzoek (fase 1) ter ontwikkeling 
van een regeling voor risicovolle projecten waarin wordt vastgelegd hoe besluitvorming over 
een groot project dient plaats te vinden, hoe de projectcomponenten 'tijd', 'geld', 'kwaliteif 
en 'risico's' daarbij kunnen worden beheerst en hoe de gemeenteraad hierover wordt 
geInformeerd en deze regeling voor eind 2016 aan de raad voor te leggen 

Toelichting: 

Ad. b.  
Na het waardevolle feitenrelaas (fase 1 raadsonderzoek), besluit de gemeenteraad tot het uitvoeren 
van een raadsenquete. Dit beslispunt is het formeel-juridisch besluit dat nog genomen moest worden 
naar aanleiding van het raadsbesluit van 26 maart 2015. In die raadsvergadering werd al besloten tot 
een enquete, dat wordt nu formeel bekrachtigd en de scope wordt bepaald. 
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Ad c.  
In de eerste fase van het Raadsonderzoek zijn feiten onderzocht. De overwegingen bij / het waarom 
van deze feiten en besluiten lag buiten de scope van deze fase 1. Ook is de politieke cultuur (by. 
verhouding coalitie-oppositie, de countervailing krachten binnen de raad) nog niet onderzocht. Dat 
moet in een tweede fase voorbij konnen. Het is van belang dat ook overwegingen duidelijk worden, 
omdat daar een groot lerend effect van uit kan gaan. Tevens is van belang — uit het oogpunt van 
publieke verantwoording - dat deze overwegingen in de openbaarheid kunnen worden gedeeld. De 
stad — die nog vele jaren nnoet meebetalen aan de gevolgen van de drie onderzochte projecten en via 
bezuinigingen op voorzieningen, onderhoud van de publieke ruinnte elke dag de gevolgen ondervindt 
— heeft daar recht op. Een raadsenquete is hiervoor het logische middel. 

Ad. d.  
Conform artikel 155 a Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening op het Onderzoeksrecht zal er 
een onderzoekscommissie bestaande uit raadsleden moeten worden ingesteld. 
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