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Beste raadsleden en leden van het college, 
  
In de raadsvergadering van 31 mei jl zijn vermoedens geuit door enkele raadsleden dat coalitiepartijen 
andere dan wel meer informatie tot hun beschikking zouden hebben dan oppositiepartijen in de 
besluitvorming rondom het dossier de Omloop. Naar aanleiding daarvan heb ik Berenschot gevraagd 
hieromtrent een vooronderzoek uit te voeren. Hiervan heeft u de eindrapportage ontvangen op 6 
september jl. Op 13 september is hierover met elkaar gesproken en het verslag dat hierover is opgesteld 
door Berenschot treft u bijgesloten aan. 
  
U heeft met elkaar overeenstemming bereikt over het feit: 

- dat geen nader onderzoek noodzakelijk is. Dit omdat het vooronderzoek aangeeft dat er geen 
bewijzen zijn gevonden die de vermoedens bevestigen.  

- u de nieuwe raad in maart 2022 leerpunten uit dit traject wil  meegeven waartoe dit najaar 
nog een bijeenkomst georganiseerd worden rondom de bestuurscultuur olv Berenschot. 

  
Ik constateer daarom dat de discussie rondom de besluitvorming van het dossier de Omloop afgesloten 
kan worden. Tevens zal ik samen met de griffier ervoor zorgdragen dat de afspraak wordt gemaakt 
rondom de bestuurscultuur gericht op handvatten en leerpunten voor de nieuwe raad. 
  
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard 

 
drs. Jolanda de Witte 



 

 

Samenvatting 

Op maandag 13 september heeft de gemeenteraad van Albrandswaard, in aanwezigheid van de leden van het 

College, een vooronderzoek van Berenschot besproken. Berenschot kreeg van de burgemeester de opdracht om 

te onderzoeken of er concrete aanwijzingen zijn die het vermoeden van een aantal raadsleden stut dat er in het 

dossier ‘De Omloop’ niet dezelfde informatie is verstrekt aan raadsleden en dat raadsleden in coalitiepartijen een 

betere informatiepositie hadden dan raadsleden in oppositiepartijen. Berenschot onderzocht: 

 Wat het vermoeden is en of er concrete aanwijzingen voor zijn. 

 Welke normen in het geding zijn als het vermoeden waar is. 

 De mate waarin het vermoeden onderzoekbaar is. 

Het belangrijkste resultaat van het vooronderzoek is dat er geen bewijzen zijn gevonden die de vermoedens 

bevestigen. Bovendien geldt dat er met het delen van informatie die niet geheim is, geen juridische normen 

zouden zijn overschreden als het vermoeden waar zou blijken te zijn. 

De Raad heeft een goed en open gesprek gehad. Nadat Berenschot het vooronderzoek had toegelicht is er in 

groepen over gesproken. Gegeven de afwezigheid van concrete aanwijzingen is in de Raad overeenstemming 

gevonden dat er geen vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Wel constateerde de Raad dat deze casus een uiting 

is van een bestuurscultuur die niet optimaal is. De Raad concludeerde dat het beter zou zijn om bij dergelijke 

vermoedens in goed gesprek met elkaar te gaan voordat beschuldigingen worden geuit. Ook zouden de 

raadsleden liever zien dat ze dergelijke kwesties onderling kunnen oplossen en dat er geen vooronderzoek van 

een onderzoeksbureau nodig is.  

De Raad wil daarom voor de verkiezingen over de bestuurscultuur spreken, zodat de huidige cultuur verbeterd 

wordt en dat de nieuwe Raad met een schone lij kan starten. 
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Geachte mevrouw De Witte, 

 

In de gemeenteraad van Albrandswaard is onrust ontstaan door het vermoeden bij bepaalde 

raadsleden dat coalitiepartijen binnen het dossier van de verplaatsing van “De Omloop” een 

informatievoorsprong hebben gehad ten opzichte van oppositiepartijen. 

Tegelijkertijd begrijpen wij dat meer aan de hand is en dat de huidige bestuurscultuur vraagt om een 

gesprek in de raad daarover.  

Berenschot heeft daarom de opdracht gekregen om: 

• een vooronderzoek te doen naar het vermoeden om te onderzoek of voldoende feitelijke 

aanleiding is voor uitgebreider onderzoek. 

• een analyse op te stellen van de bestuurscultuur. 

• een bijeenkomst te organiseren met de raad over de bestuurscultuur. 

In dit rapport staan de resultaten van het vooronderzoek.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roeland Stolk 

Managing Director Berenschot Openbaar Bestuur 

  

Rapport  



  

 

Openbaar 2 

 

Resultaten vooronderzoek 

1. Inleiding 

Onlangs is het vermoeden geuit dat in het dossier ‘De Omloop’ niet dezelfde informatie is verstrekt 

aan raadsleden en dat raadsleden in coalitiepartijen een betere informatiepositie hadden dan 

raadsleden in oppositiepartijen.  

We hebben de relevante context, feiten en omstandigheden opgenomen die uit het 

vooronderzoek blijken. Ook geven we antwoord op de vraag of voldoende feitelijke 

aanleiding is voor uitgebreider onderzoek. Dat doen wij aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.  

2. Relevante context, feiten en omstandigheden 

Voorafgaand geldt dat de context, feiten en omstandigheden die wij hebben opgehaald, onderdeel 

zijn van een vooronderzoek. Dat betekent dat deze op hoofdlijnen worden weergegeven.  

Het dossier ‘De Omloop’ 

In het dossier ‘De Omloop’ wordt gekeken naar de locatie van sportpark De Omloop als locatie voor 

woningbouw waarbij het sportpark moet worden verplaatst.  

In november 2017 besluit de gemeenteraad van Albrandswaard de locatie De Omloop aan te wijzen 

als toekomstige woningbouwlocatie. Vervolgens heeft de provincie vorig jaar het voornemen tot het 

geven van een aanwijzing geuit met betrekking tot deze locatie. De aanwijzing behelst dat de 

gemeente binnen een jaar een bestemmingsplan moet vaststellen voor de locatie De Omloop waarin 

ten minste 100 sociale woningen mogelijk worden gemaakt en dat de gemeente verplicht wordt deze 

woningen ook daadwerkelijk te realiseren.  

Gevolg hiervan is dat het sportpark De Omloop moet worden verplaatst. Waarnaartoe, daar is 

onderzoek naar gedaan. Er zijn acht locaties bekeken met als doel de (on)mogelijkheden en 

voorwaarden van de verschillende locaties in beeld te brengen. In dit traject heeft de wethouder ook 

contact gehad met de provincie om te toetsen of locatie(s) op medewerking van de provincie konden 

rekenen.  

Op 31 mei 2021 heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van het sportpark De Omloop naar de 

voorkeurslocatie Omloopseweg zuid.  

Wij hebben verschillende gesprekken gevoerd. Uit die gesprekken kwamen de volgende 

bijzonderheden van het dossier ‘De Omloop’ naar voren: 

• Het dossier ‘De Omloop’ is een langlopend dossier. Dat heeft gevolgen voor: 

- (wisselende) betrokkenheid van mensen en partijen – sommige raadsfracties die nu de 

oppositie vormen, maakten de vorige periode deel uit van de coalitie; en 

- de informatievoorziening – er moet een afweging worden gemaakt tussen volledigheid 

enerzijds en overzichtelijkheid en leesbaarheid anderzijds.  

• Op sommige stukken in het dossier geldt geheimhouding. Dat maakt een inhoudelijk debat lastig, 

omdat deze cijfers niet in het openbaar bevraagd kunnen worden. Daarbij komt dat het voor 

raadsleden moeilijker is in gesprek te treden met hun partij of achterban.  
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• Er bestaan tussen de verschillende fracties grote verschillen over wat het beste besluit is, welke 

locatie het beste past en hoe die keuze gemaakt kan en moet worden.  

• Het dossier ‘De Omloop’ is bijzonder omdat een compromis eigenlijk niet mogelijk is: er zal voor 

één van de locaties gekozen moeten worden. Dat betekent dat ‘geven en nemen’, wat vaak 

onderdeel is van politieke besluitvorming, in dit dossier extra ingewikkeld is.  

• Het besluit heeft een directe impact op inwoners. Een vereniging, en de locatie van die vereniging, 

is iets waar veel inwoners wekelijks mee te maken hebben. Dat maakt de druk van buitenaf groot, 

evenals de druk die raadsleden zelf voelen om het juiste besluit te nemen.  

• Het besluit dat in mei is genomen in het dossier ‘De Omloop’, is financieel gezien een van de 

grootste besluiten van de afgelopen collegeperiode. Dat maakt dat de belangen groot zijn, dat 

extra zorgvuldigheid is geboden en dat de lokale media meer dan gemiddeld meekijkt.  

Bestuurscultuur in de raad 

In de gesprekken die wij hebben gevoerd, is eveneens een beeld geschetst over de bestuurscultuur. 

Daar volgt later een uitgebreidere analyse en advies over, maar in het kader van het vooronderzoek is 

onderstaand interessant ter context: 

• In de gemeenteraad is een duidelijke scheiding tussen oppositie en coalitie; oppositiepartijen en 

coalitiepartijen staan vaak tegenover elkaar.  

• Het merendeel van de mensen die wij hebben gesproken vindt dat er een harde, onprettige sfeer 

heerst in de raad die niet ten goede komt aan de discussie en de besluitvorming.  

• In het bijzonder hebben wij twee geluiden gehoord. Allereerst horen wij dat er vaak op de man en 

niet op de bal wordt gespeeld en dat mensen (raadsleden en wethouders) met enige regelmaat 

worden geschoffeerd. Ten tweede wordt de kritiek geuit dat het inhoudelijke debat niet wordt 

gevoerd: er wordt onvoldoende geluisterd en er wordt niet ingegaan op elkaars argumenten.  

• De gemeente kent een geschiedenis van wisselende coalities. De coalitie van de vorige periode 

vormt nu grotendeels de oppositie. Dat betekent dat wethouders van deze partijen eerder zelf 

besluitvorming hebben voorbereid in het dossier ‘De Omloop’. Wisselende coalities zijn op zich 

geen probleem en veel voorkomend bij gemeenten. Wel zien we dat dit in Albrandswaard, onder 

meer in dit dossier, ook nu nog erg speelt en over en weer tot frustratie en irritatie leidt. Bij de 

coalitiepartij wordt die irritatie in dit dossier veroorzaakt door het gevoel dat de voormalige 

coalitie nu opeens een ander standpunt inneemt dan voorheen en meer onderbouwing van het 

besluit vraagt, terwijl de vorige coalitie hun besluit minder had onderbouwd en dat toen afdoende 

was.  

Besluitvorming  

Hieronder volgt een tijdlijn van het besluitvormingsproces.  

23 september 2020 - De provincie stuurt de gemeente Albrandswaard een voornemen tot aanwijzing. 

De aanwijzing behelst dat de gemeente binnen een jaar een bestemmingsplan moet vaststellen voor 

de locatie De Omloop waarin ten minste 100 sociale woningen mogelijk worden gemaakt en dat de 

gemeente verplicht wordt deze woningen ook daadwerkelijk te realiseren. 

5 oktober 2020 - De gemeenteraad dient unaniem een motie in, in reactie op de brief van de 

provincie. Het college wordt in de motie onder meer opgeroepen om onderzoek te doen en 

besluitvorming voor te bereiden met betrekking tot het verplaatsen van de voetbalvelden van het 
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sportpark De Omloopseweg, inclusief de verenigingen die daar actief zijn naar een andere locatie 

binnen de gemeente Albrandswaard.   

12 april 2021 - Er vindt een Beraad & Advies Ruimte plaats. Deze is digitaal en openbaar. In het Beraad 

& Advies staat Verplaatsing sportpark de Omloop voorbereidend besluitvormend op de agenda.  

In aanloop naar het Beraad & Advies zijn door de fracties EVA, GroenLinks en VVD vragen gesteld. De 

vragen van GroenLinks en VVD betreffen technische vragen (die tevens mondeling in het Beraad & 

Advies kunnen worden beantwoord). De vragen van de VVD-fractie betreffen met name de financiële 

onderbouwing van het plan. 

20 april 2021 – Er vindt een besloten, fysieke bijeenkomst plaats. Het is op basis van de gevoerde 

gesprekken niet geheel duidelijk of dit een apart Beraad & Advies Ruimte is, een besloten deel van het 

Beraad & Advies Ruimte van de voorgaande week of een ingelaste informele bijeenkomst.  

Er is gekozen voor een besloten bijeenkomst omdat de bijeenkomst als doel heeft de nagezonden, 

geheime, financiële stukken te bespreken. Omdat in een digitale bijeenkomst geen garantie bestaat 

dat mensen meeluisteren, is er tevens voor gekozen de bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden. 

Bij de bijeenkomst mogen van elke fractie twee (burger)raadsleden aanwezig zijn.  

In de bijeenkomst licht de portefeuillehouder de nagezonden financiële stukken toe. Tevens hebben 

raadsleden de kans vragen te stellen over de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel.  

In het overleg wordt afgesproken dat de tijdens dit Beraad & Advies gestelde vragen ook nog 

schriftelijk zullen/kunnen worden aangeleverd zodat deze ook (openbaar) schriftelijk beantwoord 

kunnen worden beantwoord. De schriftelijke vragen en antwoorden daarop zijn te vinden in 

raadsinformatiebrief 336079. 

26 april 2021 - Er vindt een raadsvergadering plaats. Op de agenda staat als bespreekstuk de 

verplaatsing van sportpark De Omloop. In de raadsvergadering wordt besloten dat bespreking van 

verplaatsing sportpark De Omloop te vroeg komt omdat er bij verschillende fracties nog te veel 

openstaande feitelijke vragen bestaan. 

18 mei 2021 - Er vindt een Beraad & Advies Ruimte plaats. Deze is digitaal en openbaar. In het Beraad 

& Advies staat Verplaatsing sportpark de Omloop voorbereidend besluitvormend op de agenda.  

Ook is raadsinformatiebrief 336079 een van de vergaderstukken. In de raadsinformatiebrief worden 

verschillende schriftelijke vragen beantwoord, die ook in de besloten bijeenkomst van 20 april zijn 

gesteld. 

31 mei 2021 - Er vindt een raadsvergadering plaats waarin verplaatsing De Omloop wordt besproken 

en besluitvorming plaatsvindt. 

In deze raadsvergadering uiten raadsleden van NAP en VVA vermoedens over ongelijke en onjuiste 

informatieverstrekking. 

3. Beoordeling aan de hand van criteria 

We hebben het vermoeden onderzocht aan de hand van de volgende criteria:  

• de aard van het vermoeden;  

• de normen die in het geding zijn;  
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• de ernst van het vermoeden;  

• de onderzoekbaarheid van het vermoeden;  

• en of er concrete aanwijzingen zijn. 

In onderstaande paragrafen lopen wij de criteria langs.  

De aard van het vermoeden 

In de raadsvergadering van 31 mei jl. heeft een raadslid van de NAP-fractie het vermoeden geuit dat in 

het dossier ‘De Omloop’ niet dezelfde informatie is verstrekt aan raadsleden en dat raadsleden in 

coalitiepartijen meer informatie hadden dan raadsleden in oppositiepartijen. Een raadslid van de VVA-

fractie heeft dit in diezelfde raadsvergadering beaamd.  

Het lijkt dat het vermoeden in het bijzonder gaat over de VVD, die meer informatie zou hebben 

ontvangen dan de oppositiepartijen. Omdat het raadslid van VVA eerder deel uitmaakte van de fractie 

Leefbaar Albrandswaard, is het ook mogelijk dat het vermoeden ziet op de informatiepositie van de 

fractie Leefbaar Albrandswaard of in brede zin alle coalitiefracties. Verder lijkt de andere 

informatiepositie vooral betrekking te hebben op financiële informatie. Het is onbekend om welke 

informatie of stukken het precies zou gaan. Ook is niet duidelijk wie de informatie zou hebben 

verstrekt.  

De normen die in het geding zijn 

Er zijn verschillende normen mogelijk in het geding. De belangrijkste zijn: 

Artikel 55, lid 1, Gemeentewet: Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de 

Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 

inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. 

Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering 

opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van 

het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft. 

Artikel 155, lid 1, Gemeentewet: Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of 

schriftelijk vragen stellen.  

Artikel 169 Gemeentewet: 

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het 

door het college gevoerde bestuur. 

2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, 

tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

Artikel 10 Reglement van orde raad van Albrandswaard 2018: 

1. De burgemeester zendt ten minste 7 dagen voor een vergadering de leden van de raad een 

oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. 

2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproep 

aan de leden van de raad verzonden. 

Artikel 12 Reglement van Orde raad van Albrandswaard 2018: 
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1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden 

gelijktijdig met het verzenden van de digitale oproep voor een ieder op het 

raadsinformatiesysteem geplaatst. Indien na het verzenden van de digitale oproep stukken op 

het raadsinformatiesysteem worden geplaatst, wordt hiervan mededeling gedaan aan de 

leden van de raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 

2. Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet 

geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken op het besloten raadsinformatiesysteem 

geplaatst. 

3. Indien het naar het oordeel van de griffier technisch of praktisch niet mogelijk is om stukken op 

het raadsinformatiesysteem te plaatsen, bijvoorbeeld door de omvang, zijn stukken bij de 

griffie in te zien. 

Er is in wet- en regelgeving niet expliciet bepaald dat het het college niet is toegestaan om de 

coalitiefracties meer (feitelijke) informatie te verschaffen. Wel is bepaald dat het college geheime 

informatie niet mag delen en dat het college verplicht is de raad alle inlichtingen te geven die de raad 

voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dat zijn serieuze verplichtingen die van belang zijn voor 

de gemeente en voor het functioneren van het politiek bestel, maar tegelijkertijd geldt ook de 

kanttekening dat in het vermoeden geen sprake is van mogelijk strafbare feiten of fraude.  

De ernst van het vermoeden  

De raad moet goed worden geïnformeerd door het college, via de griffie. Het komt daarbij veel voor, 

en dat is niet per se problematisch, dat wethouders meer contact hebben met raadsleden van 

coalitiepartijen dan van oppositiepartijen. Het is goed om daarin onderscheid te maken tussen 

feitelijke informatie, die alle raadsleden moeten krijgen, en informatie over strategie en standpunten, 

die niet (altijd) gedeeld hoeft te worden. Uiteindelijk moet vóór de besluitvorming de (feitelijke) 

informatiepositie gelijkgetrokken worden, zodat de raad zijn taak kan uitoefenen.  

In de beoordeling van de ernst van het vermoeden, is het belangrijk om mee te nemen welke 

informatie de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak (zie artikel 169, lid 2, Gemeentewet). 

Verschillende betrokkenen geven aan dat, zelfs in het geval er meer informatie zou zijn, de raad 

voldoende informatie had voor het nemen van een besluit. Tegelijkertijd geven anderen aan dat met 

name de financiële onderbouwing van het besluit onvoldoende was om tot een zorgvuldig en 

gedegen besluit te komen. In het vooronderzoek hebben wij geen oordeel kunnen vellen over of de 

beschikbare informatie voldoende was.  

De onderzoekbaarheid van het vermoeden  

Het vermoeden is op verschillende punten niet zo duidelijk en ook niet duidelijker geworden in het 

vooronderzoek. Dat het vermoeden onduidelijk is, is logisch: het is lastig aan te tonen wat je precies 

niet hebt ontvangen, als je daarmee niet weet wat je niet hebt ontvangen. Tegelijkertijd maakt de 

onduidelijkheid het vermoeden lastiger te onderzoeken, omdat er geen duidelijke aanknopingspunten 

zijn: 

• Het is niet duidelijk wie informatie zou hebben gedeeld.  

• Het is niet helemaal duidelijk wie informatie zou hebben ontvangen. Mogelijk gaat het om de 

VVD-fractie, mogelijk ook om de fractie van Leefbaar Albrandswaard of alle coalitiefracties. Binnen 

die fracties is het onduidelijk om welk raadslid het precies zou gaan.  

• Het is niet helemaal duidelijk om welke informatie of om welke stukken het gaat.  
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• Het is niet duidelijk hoe de informatie is gedeeld (mondeling, fysieke overhandiging, mail, etc.).  

De manier van informatie delen roept ook andere vragen op, ten aanzien van onderzoekbaarheid maar 

ook van proportionaliteit. Als mondeling informatie zou zijn gedeeld, zal het lastig zijn daar achter te 

komen; de gesprekspartners zullen waarschijnlijk niet openlijk toegeven dat dit is gebeurd – dat 

hebben zij in de gesprekken die wij hebben gevoerd, ook niet gedaan – en andere 

onderzoeksmethodes zijn niet mogelijk. Als informatie per mail of telefoon zou zijn gedeeld, dan is het 

natuurlijk mogelijk te zoeken in mailboxen en telefoons. Daarbij geldt wel dat mogelijk al informatie is 

verwijderd. Belangrijker nog is de vraag van proportionaliteit. Dit zou een vergaande en ingrijpende 

onderzoeksmethode zijn, te meer nu onduidelijk is wie informatie heeft gedeeld en wie informatie 

heeft ontvangen. Hetzelfde geldt voor fysieke overhandiging: het doorzoeken van iemands huis of 

werkomgeving vraagt om een zorgvuldige proportionaliteitstoets. Ons inziens zou het doorzoeken van 

mailboxen, telefoons of huizen niet proportioneel en te ingrijpend zijn als we kijken naar de ernst van 

het vermoeden.  

Aanwezigheid concrete aanwijzingen  

Het vermoeden is gestoeld op een aantal argumenten.  

Ten eerste gaven twee coalitiefracties aan dat ze voldoende informatie hadden voor besluitvorming 

voordat de raad de financiële onderbouwing van het besluit hadden ontvangen. Het raadslid dat het 

vermoeden heeft geuit, geeft aan dat hij dit niet begreep, zeker nu een van die fracties normaliter een 

andere opstelling heeft waar het financiën betreft.  

Ten tweede betreft het vragen van de VVD die wel of niet zijn gesteld en wel of niet zijn beantwoord. 

Volgens het raadslid dat het vermoeden heeft geuit, heeft een raadslid van de VVD-fractie een keer 

gezegd dat zij nog vragen zouden indienen maar zijn deze vragen nooit gedeeld met de raad en 

beantwoording van die vragen ook niet. Wel was de VVD-fractie na de besloten bijeenkomst van 

oordeel dat zij voldoende informatie had om een besluit te kunnen nemen.  

In de ronde gesprekken is naar voren gekomen dat vooral verwarring is ontstaan rondom technische 

vragen die de VVD heeft gesteld voor het Beraad & Advies Ruimte op 12 april 2021. Deze betroffen 

met name de financiële onderbouwing van het plan. Het lijkt dat een groot deel van deze vragen in de 

besloten bijeenkomst op 20 april 2021 is beantwoord en dat de VVD ervoor heeft gekozen deze 

vragen niet ook nog aan te leveren voor een schriftelijk antwoord.  

Rakend aan het vermoeden, stellen wij overigens vast dat het niet duidelijk is wat de aard van de 

bijeenkomst van 20 april 2021 was. Enerzijds is ons meegegeven dat het een informele bijeenkomst 

betrof, anderzijds spreken de meeste raadsleden over een besloten Beraad & Advies en zien wij dat de 

bijeenkomst in een raadsinformatiebrief ook zo wordt genoemd. Daarmee is onduidelijk of de juiste 

procedure is gevolgd in het maken van de keuze om besloten en fysiek bijeen te komen (ook in het 

licht van afspraken over hoe om te gaan met fysiek vergaderen in tijden van corona). Wij zetten overig 

wel vraagtekens bij het idee van een informele besloten bijeenkomst waar niet alle raadsleden bij 

aanwezig mogen zijn, maar waar wel belangrijke informatie wordt gedeeld over een groot besluit. Hoe 

dan ook: de onduidelijke aard van de bijeenkomst heeft niet bijgedragen aan een helder proces.  

Aanvullend geeft het raadslid van de VVA aan dat, toen zij nog deel uitmaakte van de fractie Leefbaar 

Albrandswaard, zij op de hoogte was van veel informatie rondom het dossier ‘De Omloop’, ook 

informatie die nu pas in de gemeenteraad wordt behandeld. Binnen de coalitiepartijen kwam het voor 
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dat zaken onderling werden besproken met de wethouder die op dat moment niet breed met de hele 

raad werden gedeeld. Zo zou in het dossier ‘De Omloop’ een wethouder tekeningen hebben laten zien 

op zijn computer en zou er binnen de coalitie vervolgens gesproken zijn over hoe het zou worden. Het 

raadslid heeft geen documenten ontvangen van de wethouder. Zij geeft aan dat moeilijk is om te 

zeggen of zaken die destijds binnen de coalitie zijn gedeeld, nu nog steeds niet met de hele raad zijn 

gedeeld.  

In het verlengde hiervan hebben wij begrepen dat verschillende wethouders vaak, in ieder geval een 

deel van de fractievergadering van hun partij bijwonen. Ook sluiten de wethouders aan bij het 

coalitieoverleg. Bij een aantal oppositiepartijen roept dat, ook inzake het dossier ‘De Omloop’, de 

vraag op welke informatie in die overleggen wordt gedeeld.  

Hoewel bovenstaande punten zeker aanwijzingen zijn, zijn met name de eerste twee argumenten 

indirect. Dat de coalitie meer informatie zou hebben, kan hieruit worden afgeleid, maar andere 

oorzaken zijn ook mogelijk en de argumenten gaan niet concreet over het delen van informatie. De 

bevestiging van het vermoeden door het raadslid van de VVA heeft zij onderbouwd, maar niet met 

concrete aanwijzingen die een aanknopingspunt kunnen vormen voor het onderzoek. Zo is niet 

duidelijk welke informatie het betreft. Ook het gegeven dat wethouders aansluiten bij 

fractievergaderingen en het coalitieoverleg, is geen concrete aanwijzing dat in het dossier ‘De Omloop’ 

meer informatie zou zijn gedeeld met coalitiepartijen.  

4. Conclusie 

We hebben het vermoeden onderzocht door met alle fractievoorzitters en wethouders te spreken en 

de formele besluitvorming te bestuderen. De opgehaalde informatie hebben wij naast de verschillende 

criteria gelegd: de aard van het vermoeden, de normen die in het geding zijn, de ernst van het 

vermoeden, de onderzoekbaarheid van het vermoeden en of er concrete aanwijzingen zijn.  

Wij zijn van oordeel dat er onvoldoende reden en feitelijke aanleiding voor verder onderzoek. Wij zijn 

tot deze conclusie gekomen door de volgende zaken: 

• Het vermoeden is onvoldoende duidelijk geworden in de verschillende gesprekken die wij hebben 

gevoerd; ook niet met de raadsleden die het vermoeden hebben geuit dan wel bevestigd. 

• Hoewel wij ons gegeven het doorlopen proces kunnen voorstellen dat het vermoeden is ontstaan, 

zijn wij geen concrete aanwijzingen tegengekomen in het onderzoek dat de coalitiepartijen een 

betere informatiepositie hadden dan oppositiepartijen.  

• Dat is in zekere zin logisch - het is lastig aan te tonen wat je precies niet hebt ontvangen, als je 

daarmee niet weet wat je niet hebt ontvangen - maar het komt de onderzoekbaarheid niet ten 

goede. Wij verwachten dat het vermoeden niet dan wel zeer lastig verder te onderzoeken is. 

Daarnaast geldt dat de onderzoeksmethoden niet proportioneel zijn als we kijken naar de ernst 

van het vermoeden en de normen die in het geding zijn.  

• De ernst van het vermoeden hangt samen met de norm die mogelijk in het geding is: het college 

mag geheime informatie niet delen en het college dient de raad alle inlichtingen te geven die de 

raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dat zijn serieuze verplichtingen die van belang 

zijn voor de gemeente en voor het functioneren van het politiek bestel, maar tegelijkertijd geldt 

ook de kanttekening dat in het vermoeden geen sprake is van mogelijk strafbare feiten of fraude. 

Dat is dus meer een kwestie van bestuurscultuur en onderlinge spelregels, dan een kwestie van 

een juridisch kader.  
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Bijlage: onderzoeksmethode 

Opdrachtgeverschap – formeel opdrachtgever is de burgemeester. De burgemeester en de griffier 

vormen samen de begeleidingscommissie. Vanwege verlof in de zomerperiode, vervangt de 

gemeentesecretaris waar nodig de griffier.  

Informatieprotocol – we hebben een informatieprotocol opgesteld. Daarin is opgenomen hoe we met 

aan ons verstrekte informatie omgaan. Dit informatieprotocol is voorafgaand aan elk interview aan 

gesprekspartners toegezonden. 

Documentonderzoek – we hebben verschillende documenten in het dossier ‘De Omloop’ bestudeerd. 

Daarnaast hebben we ook documenten bekeken waarin procedures of andere normen in zijn 

opgenomen, zoals de gedragscode en het Reglement van Orde. Tevens hebben wij enkele (delen van) 

raadsvergaderingen teruggeluisterd.  

Interviews – we hebben met alle wethouders, alle fractievoorzitters en een paar ambtenaren 

gesproken. Bij een enkel gesprek had een fractievoorzitter een ander raadslid uit de fractie 

uitgenodigd. Met betrekking tot het vooronderzoek, hebben wij een gespreksverslag opgesteld en bij 

de gesprekspartners teruggelegd. Deze konden het verslag corrigeren en aanvullen.  

Conceptrapportage – we hebben een conceptrapportage opgesteld en besproken met de 

burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Definitieve rapportage – na aanpassing op enkele punten hebben we de definitieve rapportage 

opgeleverd aan de burgemeester.  
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