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AMEN DEMENT 
Leden Gooijer, van Dis , van Koppen, Meuleman en Zonneveld over Onderzoek Grote Projecten 

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 'tijd', 'geld', 'kwaliteit' en 
`risico's' daarbij kunnen worden beheerst en hoe de gemeenteraad hierover wordt 
geYnformeerd 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 kolonn / 
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 stemnnen met een vervolg van het raadsonderzoek (fase 1) in een tweede fase waarin in 

vrijwillige openbare interviews nader in wordt gegaan op het waarom van feiten en de 
overwegingen bij besluiten, zoals weergegeven in de opgeleverde onderzoeksrapporten 

c. Alle fracties de gelegenheid geven om vooraf en tijdens dit proces openstaande vragen en 
suggesties voor te interviewen personen mee te geven aan de raadscommissie 

d. Op basis van - en waar mogelijk parallel met - dit vervolgonderzoek in elk geval te komen tot 
een regeling voor risicovolle projecten waarin wordt vastgelegd hoe besluitvorming over een 
groat project dient plaats te vinden, hoe de projectcomponenten `tijd', 'geld', 'kwaliteit' en 
'risico's' daarbij kunnen warden beheerst en hoe de gemeenteraad hierover wordt 
geInformeerd en deze regeling voor eind 2016 aan de raad voor te leggen 

e. 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. 



Toelichting: 

Ad. b. 
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. 
Een deel van deze overwegingen is wel aan bod geweest in de interviews die gehouden zijn, maar 
deze zijn en blijven geheim. 
Het is van belang dat oak overwegingen duidelijk worden, onndat daar een groot lerend effect van uit 
kan gaan. 
Tevens is van belang dat deze overwegingen in de openbaarheid kunnen warden gedeeld. 

Ad. c. 
Er zal een commissie van Raadsleden ingesteld moeten warden die deze fase onderzoek gaat 
uitvoeren, ondersteund door de griffie e 	 . externe deskundigheid 
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