
ChristenUnie OROFALINKS 
N IN DE TOEKONIST 

DELFT 

7.)JA 

111 	.3. 
AnnGar-Ion-Nes-) 

AMENDEMENT van de leden Van Dis, Gooijer, Meuleman, Norbruis en Van Koppen over toevoegen 
van juridisch advies aan de onderzoeksopdracht 

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: 
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. 

Wordt gewijzigd in: 

Gevraagde beslissing: 
c. 	Het college op te dragen om te onderzoeken of de positie van de financiele kolom / 

controlorganisatie en de juridische advisering van de gemeente Delft voldoende geequipeerd 
zijn om als countervailing power te kunnen functioneren en voor eind 2016 over de 
resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad. 

Toelichting:  

In het raadsonderzoek komt op verschillende plaatsen naar voren dat er onduidelijkheid is over de 
rechtmatigheid en rechtszekerheid over contractuele afspraken. Zo waren er belangrijke contracten 
die achteraf niet zo werden uitgelegd door partijen als oorspronkelijk bedoeld en er waren ambtelijk 
juridische adviezen die niet eensluidend waren of niet bestuurlijk werden opgevolgd. Juist deze 
'contractzaken' hebben een grote invloed gehad bij de Grote Projecten. Dit roept vragen op over hoe 
de gemeente Delft om gaat met haar juridische advisering, net zoals dat bij de financiele kolom het 
geval is. Dit amendement voegt daarom de juridische advisering toe aan het in de aanbeveling 
genoemde onderzoek. Het gaat hierbij zowel om de interne juridische advisering en extern 
i. 	onnen juridische adviezen, en hoe hier vervolg e 111°s rdt omgegaan. 
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