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Geachte raad, 
 
Beslispunten 
De raad wordt voorgesteld om: 

a. kennis te nemen van het rapport ‘Verslag van een onderzoek in opdracht van de 
gemeenteraad van Goeree-Overflakkee naar vermeende misstanden van niet-integer 
handelen, onrechtmatig handelen en een incorrecte bestuurscultuur’; 

b. in te stemmen met de in het rapport genoemde aanbevelingen; 
c. de werkzaamheden van de door de raad op 21 mei 2015 ingestelde begeleidingscommissie 

inventariserend onderzoek als afgerond te beschouwen en deze commissie daarmee op te 
heffen. 

 
Inleiding 
Op 21 mei 2015 heeft de raad besloten een begeleidingscommissie in te stellen met als opdracht 
om een inventariserend onderzoek te begeleiden naar binnen de gemeente bekende kwesties, 
dossiers en/of gebeurtenissen die mogelijk een aanwijzing bevatten voor onrechtmatigheden, niet-
integer-gedrag en/of een niet-correcte bestuurscultuur. Deze begeleidingscommissie is verzocht de 
opdrachtverstrekking voor dit onderzoek voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Dit is gebeurd en heeft geleid tot een raadsbesluit om in te stemmen met de opdrachtverstrekking 
aan Berenschot Groep B.V. op 17 september 2015. Berenschot heeft het onderzoek vervolgens 
uitgevoerd onder begeleiding van de begeleidingscommissie. Op 17 december 2015 heeft de raad 
op voorstel van de begeleidingscommissie ingestemd met het meerwerk en een uitbreiding van het 
onderzoek. Op basis van deze raadsbesluiten brengt de begeleidingscommissie middels dit 
raadsvoorstel verslag uit van de werkzaamheden van de commissie en van Berenschot. 
 
Doel en opzet onderzoek 
Het doel van het inventariserend onderzoek was om een voldoende helder beeld te geven van de 
feiten en omstandigheden van kwesties, dossiers en/of gebeurtenissen die mogelijk een aanwijzing 
bevatten voor onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een niet-correcte bestuurscultuur om te 
kunnen bepalen of nader onderzoek gewenst is. 
 
Daartoe heeft Berenschot een gedegen onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit 
dossieronderzoek en gesprekken, hoor en wederhoor en voorzag in een ruime mogelijkheid tot 
melden voor een ieder die meent te maken te hebben (gehad) met een misstand.   
 
Uitkomsten onderzoek 
Het inventariserend onderzoek leidt tot de conclusie dat op zeer beperkte schaal sprake is geweest 
van niet-integer handelen, onrechtmatig handelen of een incorrecte bestuurscultuur. Veel 
vermoedens zijn daarbij terug te voeren op een beperkte groep betrokkenen en dossiers. 
Gebeurtenissen worden hierbij naar voren gebracht en steeds opnieuw als vermeend bewijs voor 
misstanden in stelling gebracht, wat leidt tot een continue onrust en zweem van onrechtmatigheid. 
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De gemeente heeft in een aantal gevallen zelf bijgedragen aan de onrust door inadequaat en 
onvoldoende alert op te treden in gevoelige dossiers.  
 
Op basis van deze conclusie adviseert de begeleidingscommissie om niet over te gaan tot nader 
onderzoek naar deze kwesties, dossiers en/of gebeurtenissen. Daarnaast adviseert de 
begeleidingscommissie om de aanbevelingen van Berenschot over te nemen. Nader onderzoek zal 
naar verwachting niet tot andere conclusies leiden maar enkel de onrust in stand houden. 
Voorgesteld wordt daarom om een punt achter het verleden te zetten en als raad, college en 
ambtelijke organisatie de handen ineen te slaan, duidelijke afspraken met elkaar te maken en elkaar 
hier vervolgens aan te houden. De commissie stelt voor om te werken aan de in het rapport 
genoemde verbeteringen, vanuit het perspectief wat beter kan in de toekomst en niet wat allemaal 
fout gegaan is in het verleden. 
 
Kanttekeningen 
Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol opvolgen van de aanbevelingen is dat zowel de 
raad als het college zich committeert aan de aanbeveling om het verleden af te sluiten. De 
commissie adviseert dat raad en college samen bespreken wat hiervoor nodig is.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen directe kosten verbonden aan het voorgestelde besluit. Mogelijk vloeien er wel kosten 
voort uit de uitvoering van de aanbevelingen, maar de verwachting is dat deze binnen lopende 
budgetten kunnen worden bekostigd. 
 
Kader 
Het kader van dit voorstel wordt gevormd door de raadsbesluiten van 21 mei, 17 september en 17 
december 2015. Middels deze raadsbesluiten heeft de raad achtereenvolgens een commissie 
ingesteld om het onderzoek te begeleiden, heeft de raad ingestemd met de opdrachtverlening aan 
Berenschot en heeft de raad ingestemd met het meerwerk en de uitbreiding van het onderzoek. 
 
Planning 
Na besluitvorming door de gemeenteraad zal er in het presidium nader gesproken worden over de 
wijze waarop samen met het college en de ambtelijke organisatie invulling gegeven kan worden aan 
de aanbevelingen. 
 
Bijlage 
Rapport ‘Vermeende misstanden in beeld. Verslag van een onderzoek in opdracht van de 
gemeenteraad van Goeree-Overflakkee naar vermeende misstanden van niet-integer 
handelen, onrechtmatig handelen en een incorrecte bestuurscultuur’ (Berenschot, 31 maart 2016).
 
Hoogachtend, 
 
Begeleidingscommissie inventariserend onderzoek, 
secretaris,                                       voorzitter, 
drs. J. Mimpen R.A. de Rover 
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De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; 
 
gelezen het voorstel van de begeleidingscommissie inventariserend onderzoek van 31 maart 
2016; 
 
b e s l u i t: 
 

a. kennis te nemen van het rapport ‘Verslag van een onderzoek in opdracht van de 
gemeenteraad van Goeree-Overflakkee naar vermeende misstanden van niet-integer 
handelen, onrechtmatig handelen en een incorrecte bestuurscultuur; 
 

b. in te stemmen met de in het rapport genoemde aanbevelingen; 
 

c. de werkzaamheden van de door de raad op 21 mei 2015 ingestelde 
begeleidingscommissie inventariserend onderzoek als afgerond te beschouwen en 
deze commissie daarmee op te heffen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 21 april 2016 
 
griffier,  voorzitter, 
 
 
 
drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman 
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