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Begrotingsprogramma

Bestuur en samenwerking

Betreft

Vaststellen onderzoeksvoorstel ToBe

Samenvatting
Op 29 september 2015 nam de gemeenteraad van Dordrecht met een
meerderheid van stemmen de motie 'Publieke Gerechtigheid' aan. Om er voor te
zorgen dat met de uitvoering van dit onderzoek gestart kan worden, wordt de
raad gevraagd het onderzoeksvoorstel vast te stellen en de begeleidings
commissie samen te stellen. Met deze besluiten geeft de raad de belangrijkste
kaders voor het onderzoek aan.
1. Wat is de aanleiding?
Op 29 september 2015 nam de gemeenteraad van Dordrecht met een
meerderheid van stemmen de motie 'Publieke Gerechtigheid' aan. Daarin werd
besloten een commissie samen te stellen die de kaders zou opstellen voor de
uitvoering van een raadsonderzoek met betrekking tot het functioneren van het
Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting ToBe in de periode 2010-2015 (en
daarbij met name in gesprek te gaan met de toezichthouders die meerdere jaren
actief zijn geweest in het toezichthoudende orgaan).
In de periode oktober - november 2015 is een concept onderzoeksvoorstel
uitgewerkt. Dit voorstel bevat de inhoudelijke en de randvoorwaardelijke kaders
waar de uitvoering van bovengenoemd voorstel aan moet voldoen. Op 24
november 2015 heeft de commissie Bestuur en Middelen zich over het concept
onderzoeksvoorstel gebogen en het op enkele onderdelen aangevuld. Voorgesteld
wordt om het bijgevoegde onderzoeksvoorstel (bijlage 1) vast te stellen en vier
leden van de raad in de begeleidingscommissie te benoemen. De begeleidings
commissie heeft als primaire doel om er voor te zorgen dat het onderzoek
conform het onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd.

2. Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat de belangrijkste kaders van dit onderzoek door de raad
worden vastgesteld. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de begeleidings
commissie wordt bemenst en op korte termijn kan zorgen dat het onderzoek
uitgevoerd gaat worden.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Om te zorgen dat de uitvoering van het onderzoek in februari 2015 kan beginnen
zal de begeleidingscommissie midden januari een extern onderzoeksbureau
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selecteren. De beoogde leden van de begeleidingscommissie hebben daar reeds
enkele voorbereidende werkzaamheden voor verricht.
a. Inspraak en communicatie
Op dit besluit is geen inspraakprocedure van toepassing. De commissie Bestuur
en Middelen is in de voorbereiding betrokken geweest. Zodra het
onderzoeksrapport gereed is zal de begeleidingscommissie ook aandacht
besteden aan de algemene communicatie.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Het onderzoeksvoorstel voorziet er in dat de gemeenteraad voor het zomerreces
over het onderzoeksrapport kan debatteren
c. Inclusiefbeleid
Het inclusiefbeleid is op dit raadsvoorstel niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Het onderzoeksvoorstel bevat een toelichting op de geschatte kosten van dit
onderzoek. Aangezien dit onderzoek niet is opgenomen in de begroting, levert dit
een materiële overschrijding op van het budget van de raad, welke bij
jaarstukken verantwoord zal worden.
5. Fatale beslisdatum
Er is geen fatale beslisdatum. Met het oog op de start van het onderzoek is een
besluit in december 2015 gewenst.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
Onderzoeksvoorstel ToBe
7. Voorstel
De gemeenteraad van Dordrecht besluit:
1.

het onderzoeksvoorstel inzake functioneren Bestuur/RvT van Stichting
ToBe vast te stellen (bijlage 1);

2.

de volgende leden van de raad te benoemen in de begeleidingscommissie
onderzoek functioneren Bestuur/RvT van Stichting ToBe:
- De heer J.R.J. Reumers,
- De heer P.J. Heijkoop (vz.),
- De heer B.C.M. Stam,
- De heer C.A. Verk;
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3.

de begeleidingscommissie op te dragen het onderzoek - binnen de
randvoorwaarden uit het onderzoeksvoorstel - uit te laten voeren.

De griffier,

De voorzitter,
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