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Amendement: Onafhankelijk Onderzoek 
 

 
Raadsvoorstel: Agendapunt 11. Stand van zaken conclusies en 
aanbevelingen 

 
De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 12 juli 2016,  

 
Overwegende dat : 

 er mogelijk een relatie bestaat tussen het functioneren van het bestuur 

van de gemeente Staphorst en de maatschappelijke onrust, en dat 
 het binnen de rol en verantwoordelijkheid van de raad past om hierin een 

onafhankelijk onderzoek te laten verrichten,  
 

Constaterende dat:  

 het goed is voor de raad om een objectieve zienswijze te krijgen op het 
duaal politiek-bestuurlijke samenspel binnen de gemeente Staphorst. 

 Het moeilijk zal zijn een leidraad op te stellen vanuit vooringenomen 
standpunten - van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie - over 

de inhoud van deze leidraad. 
 
Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel als volgt: 

 
In plaats van datgene wat onder 2. voorgesteld wordt, komt de volgende tekst: 

 
“2. Ten behoeve van een leidraad voor gewenste rollen, verantwoordelijkheden 
en werkwijze in het duaal politiek-bestuurlijk samenspel (zie 3.) dient er een 

gedegen onafhankelijk onderzoek plaats te vinden.  
- Dit onderzoek wordt gedaan door een externe commissie van 3 mensen, 

politiek ervaren en taktvol, niet lid van de raad, het college of 
ambtenaren. Gedragen door de raadsfracties. Voorzien van een eigen 
secretaris.  

- De casussen Gemeenteweg 236 en Heerenweg 3d worden binnen het 
onderzoek uitgediept.  

- Binnen de scope van het onderzoek horen gesprekken met 
belanghebbenden bij de casussen (burgers en omwonenden), adviseurs 
van de betreffende burgers, leden commissie bezwaarschriften, 

gemeentesecretaris, wethouders en de woordvoerders van de fracties.  
- De uitkomsten van het onderzoek worden in het openbaar gepresenteerd 

in het najaar van 2016. 
 
3. Daarna gezamenlijk - gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie - een 

leidraad op te stellen waarin de gewenste rollen, verantwoordelijkheden en 
werkwijze in het duaal politiek-bestuurlijk samenspel wordt aangegeven” 

 
 
 

 
L. Talen   L. Mulder  H. Troost  R. Slager   E. Hattem 

   

 


