
MOTIE VAN HET RAADSLID FARAHNAZ FRÄSER (FRACTIE D66/GROENLINKS) EN 
LOUIS VAN DE SPOEL (VVD) INZAKE RAADSONDERZOEK (ENQUETE) 
AANBESTEDING SPORT EN WELZIJN 
 
Voorgesteld: 29 juni 2017 
 
Nr. 2017 – 120 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, raadsvoorstel nr. 1227924, agendapunt 5 A, tot het vaststellen van de Jaarstukken 2016 
Ridderkerk: 
 
overwegende dat: 
1. het college de raad met raadsinformatiebrief “2017-06-13 RIB Notitie Gemeente en Stichting Sport 

en Welzijn op weg naar…” heeft geïnformeerd over de aanbestedingsproblematiek ten aanzien 
van de dienstverlening van Stichting Sport en Welzijn; 

2. nadere toelichting door de portefeuillehouder in de commissie Samen leven van 15 juni 2017 en 
door de accountant en de portefeuillehouder in de commissie Samen leven en Samen wonen van 
20 juni 2017 is gegeven over hoe dit kon gebeuren; 

3. de raadsleden na deze commissievergadering informatie hebben gekregen die een andere lezing 
van de gang van zaken geeft;  

4. het een onwenselijke situatie is dat er onduidelijkheid blijft voortbestaan over het handelen van het 
gemeentebestuur;  

5. de Gemeentewet de raad de mogelijkheid biedt een onderzoek naar het door het college of de 
burgemeester gevoerde bestuur in te stellen (art. 155a e.v. Gemeentewet); 

6. alvorens de raad besluit tot een onderzoek, hij bij verordening nadere regels dient te stellen met 
betrekking tot deze onderzoeken. In elk geval worden daarin regels opgenomen over de wijze 
waarop ambtelijke bijstand wordt verleend aan de onderzoekscommissie (art 155a, achtste lid, 
Gemeentewet); 

 
is van mening dat: 
a. een raadsonderzoek nodig is gezien de verschillende lezingen tussen de betrokken partijen over 

de gang van zaken bij de aanbesteding Sport en Welzijn, de juridische complexiteit van het 
dossier en consequenties voor het aanzien van het gemeentebestuur als de onduidelijkheid niet 
wordt weggenomen.  

b. een raadsonderzoek waarin waarheidsvinding centraal staat zal aan het kunnen voortbestaan van 
verschillende lezingen definitief een einde maken; 

 
spreekt de intentie uit om wanneer aan de formele voorwaarden is voldaan een raadsonderzoek, ex 
artikelen 155a – 155f Gemeentewet, uit te voeren naar de gang van zaken rondom de aanbesteding 
Sport en Welzijn 2016-2017.  
 
verzoekt de griffie om de raad in zijn vergadering van 4 september een voorstel voor te leggen voor 
een verordening zoals genoemd in art 155a, achtste lid, Gemeentewet;  
 
spreekt uit: 
een raadswerkgroep in te stellen, bestaande uit de voorzitters van de fracties en groep met als 
opdracht, ten behoeve van de raadsvergadering van 14 september a.s., een raadsvoorstel voor te 
bereiden o.a. met een uitgewerkte onderzoeksopzet, met de bemensing van een 
onderzoekscommissie, over de ondersteuning van de commissie en informatie over de budgettaire 
gevolgen;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Farahnaz Fräser (D66Groen/Links)  Louis van der Spoel (VVD) 

  

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen 16: SGP, LR, CDA, CU, GIpskamp 
Voor 12: D66/GL, VVD, PvdA, P18P, EvR 

 


