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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
134396 

Raadsvoorstel: 
 

Portefeuillehouder: 
 

     
I  

INITIATIEFVOORSTEL 
   

     
Onderwerp 
Voorstel tot onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling portefeuillehouder CAI.  
 
Geadviseerde beslissing: 

 
BESLUIT: 
1. Een onderzoek te laten uitvoeren door een deskundig bureau naar de aantijgingen aan het 

adres van de portefeuillehouder van het CAI-dossier;   
2. Met als onderzoeksvraag:  

Te onderzoeken de mogelijke belangenverstrengeling door de portefeuillehouder CAI, 
voortkomend uit de relatie die hij heeft of heeft gehad met de verschillende betrokkenen 
(initiatiefnemers, geïnteresseerde partijen, concurrenten etc.), vanaf het totstandkomen van 
het initiatiefvoorstel tot en met de uitrol en implementatie op de dag van vandaag. Specifieke  
aandachtspunten daarbij zijn: 
- het totstandkomen van het initiatiefvoorstel; 
- de gevoerde verkiezingscampagne rond dit onderwerp; 
- de implementatie en uitrol inclusief de vergunningaanvraag van een ondernemer om een 

mogelijk concurrerend netwerk aan te mogen leggen.  
3. De keuze voor een bureau te laten voorbereiden door het presidium en vast te laten leggen 

door de raad;  
4. Het benodigde  budget voor het onderzoek door de raad te laten vaststellen en het college 

opdracht te geven hiervoor budget vrij te maken; 
5. De contacten tussen opdrachtgever (raad) en het onderzoeksbureau te laten verlopen via het 

presidium; 
6. De uitkomsten van het onderzoek in een openbare raadsvergadering te bespreken.  
 

 
INLEIDING 
Het CAI-dossier heeft de afgelopen jaren al vaak voor onrust gezorgd. Ook de rol van de 
portefeuillehouder hierin. Met de artikelen in het AD in de zomer van dit jaar zijn er gerichte 
aantijgingen aan het adres van de portefeuillehouder ten aanzien van zijn integriteit.  
Het algemene integriteitsonderzoek dat in opdracht van de rekenkamercommissie door BING 
wordt uitgevoerd, voldoet niet om de discussie over de integriteit in dit dossier te bespreken.  
Wij stellen een gericht onderzoek voor om de onrust en het terugkerende gevoel in de 
politiek en in de gemeenschap dat er wellicht sprake is van belangenverstrengeling te 
kunnen beëindigen.  
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BEOOGD EFFECT 
Eind 2013 / begin 2014 duidelijkheid over de rol van de portefeuillehouder in het CAI-dossier. 
Een compleet dossier, met een overzicht van de feiten, punten die eventueel nader 
onderzoek vragen en een algemene indruk of conclusie. De raad maakt vervolgens een 
weging.  
 
ARGUMENTEN 
1.1 Het voorstel maakt een einde aan onrust en vraagtekens over de integriteit van deze 
gemeente 
Wat het rapport ook oplevert aan feitenrelaas, het zal duidelijkheid kunnen scheppen over 
wat er precies gebeurd is. Het is aan de raad om deze feitelijkheden te wegen en er een 
oordeel en conclusie aan te koppelen.  
 
2.1 Focus in de onderzoeksvraag 
Het rapport moet duidelijkheid over de feiten scheppen. Duidelijk is waar vraagtekens over 
bestaan. Die moeten onderzocht worden. Breder hoeft het niet te zijn.  Zo weten we zeker 
dat we de juiste zaken laten onderzoeken.  
 
3.1 Een gedegen onderzoek betekent: geen onnodige verdere beschadiging  
Een deskundig bureau zal professioneel omgaan met de onderzoeksvragen en met een 
feitenrapport komen waar de raad verder mee kan. Zo wordt een verdere beschadiging van 
deze gemeente en individuele personen daarbinnen voorkomen.  
 
4.1 Onderzoek kost geld 
Onderzoek kost geld, maar als je de onderzoeksvraag beperkt tot wat essentieel is om te 
weten om een zinvolle discussie in de raad te kunnen voeren, moet dat binnen de perken 
kunnen blijven. Een concreet kostenplaatje kan pas gegeven worden als met de concept-
onderzoeksvraag offertes worden opgevraagd.  
 
6.1 Vragen over integriteit vragen en verdienen een transparante behandeling 
De onrust die van tijd tot tijd oprispt over dit dossier moet uit de wereld. Wanneer er 
terugkerende aantijgingen zijn en aanhoudende onrust, dan verdient dit een gedegen 
onderzoek en een behandeling in de openbaarheid. Dit is voor alle betrokkenen de manier 
om helderheid te verkrijgen en dit uit de wereld te helpen. Op welke manier dan ook.  
 
KANTTEKENINGEN 
1.1 Een onderzoek brengt alleen maar meer imagoschade voor mens en gemeente 
Hoewel wij liever met positievere berichten de krant halen, denken wij dat het essentieel is 
dat de aantijgingen tot op de bodem worden uitgezocht, zodat er geen twijfel meer kan 
bestaan over de rol van de portefeuillehouder. Dit lijkt ons niet alleen voor de raad en de 
burgers belangrijk, maar ook voor het college en de portefeuillehouder daarbinnen. De 
huidige situatie straalt op iedereen af. Als het waar is moet dat duidelijk zijn en kan de raad 
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hieraan consequenties verbinden, als het niet waar is hoort de portefeuillehouder dit 'etiket' 
te kunnen verwijderen.  
 
4.1 Een onderzoek is veel te kostbaar in deze dure tijden 
Wij realiseren ons dat een onderzoek niet goedkoop zal zijn. Met een gerichte 
onderzoeksvraag verwachten wij echter de kosten zo beperkt mogelijk te kunnen houden. 
Natuurlijk hadden wij het geld liever uitgegeven aan andere zaken in onze gemeente. Toch 
vinden  wij het essentieel dat het beeld dat nu bestaat van onze gemeente  genuanceerd en 
geobjectiveerd wordt, via een objectief onderzoek.  
 
FINANCIËN 
Het budget dat nodig is zal het presidium voorleggen aan de raad, zodra bekend is wat de 
offertes opleveren en welke keuze het presidium daarin voorstelt.  
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
De portefeuillehouder zal in het onderzoeksrapport de ruimte krijgen om zijn visie op het 
geheel mee te geven.  
Verder zal er over de openbare raadsvergaderingen en over dit onderwerp gecommuniceerd 
worden zoals dat gebruikelijk is bij raadsvergaderingen.  
 
UITVOERING 
Wanneer de raad besluit tot het instellen van een onderzoek, dan verwachten wij dat het 
presidium offertes aanvraagt bij bureaus , een selectie maakt en een voorstel maakt voor de 
raad ten aanzien van bureau en benodigd budget.  
Het bureau kan vervolgens naar verwachting nog dit jaar aan de slag met het 
feitenonderzoek en interviews.  
 
BIJLAGEN 
- 
 
Poortugaal, 13 september 2013 
 
De fracties VVD, NAP en CU/SGP, namens deze:  
 
 
 
M.C.C. Goedknegt  J.E. de Leeuwe   J. van Wolfswinkel 
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