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Instellen onderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen 

Publiekssamenvatting • 

Dit raadsvoorstel is de uitvoering van een door de raad aangenomen motie (zie inleiding). De raad 
wordt voorgesteld in te stemmen met een onderzoek op grond van artikel 155 a van de Gemeentewet 
naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen en een tijdelijke 
onderzoekscommissie in te stellen. Deze grond geeft de onderzoekscommissie de mogelijkheid om 
niet alleen dossieronderzoek te doen, maar ook om getuigen (onder ede) te horen. 

De resultaten van het onderzoek moeten de raad inzicht geven in: 
. in de oorzaken die er in het proces van verzelfstandiging, zowel voor als na het moment van 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen toe geleid hebben dat besluiten zijn 
genomen die achteraf bezien als foutief worden beoordeeld; 

. in de wijze waarop de raad is geinformeerd en aan de raad verantwoording is afgelegd. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. de verordening regelende het onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar 

onderwijs Groningen door de raad van Groningen vast te stellen; 
II. het plan van aanpak vast te stellen, in het bijzonder de daarin opgenomen 

onderzoeksvragen; 
III. een tijdelijke commissie Onderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen in 

te stellen, op basis van artikel 155 a Gemeentewet; 
IV. als leden van de commissie te benoemen: 

- mevrouw L.R. van Gijlswijk; 
- mevrouw E. van Lente; 

de heer B. Leemhuis; 
- de heer J. Seton; 
- de heer A.C.L. Rutte 

V. een bedrag van €80.000,- als budget voor het onderzoek beschikbaar te stellen en het 
college te verzoeken in de eerstkomende voortgangsrapportage een voorstel voor dekking 
tedoen. 

http://gen.nl


Inleiding 

De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen is niet goed verlopen. Met name over 
de financiele aspecten van de verzelfstandiging kader ontstond een meningsverschil tussen de 
gemeente en de stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen (02G2). Er zijn diverse onderzoeken 
ingesteld. Eerst door VOS/ABB naar de hoogte van de bmidschat en vervolgens een onderzoek door 
de mr. L.J. Klaassen ("Vermogen tot onderwijs"). 
Op basis van het laatste onderzoek besloot de raad op 22 febmari 2012 de bmidschat van 16 
december 2009 te herzien en te verhogen naar 8,103 miljoen euro en een budget van 6,861 miljoen 
euro beschikbaar te stellen om de vermogenspositie van 02G2 aan te vullen. Dit betekende een 
nabetaling van in totaal 11,511 miljoen euro. Bij dit besluit nam de raad tevens onderstaande motie 
aan. Bedoeld om: 
- inzicht te krijgen in de informatievoorziening van het college aan de raad over de verzelfstandiging 

zowel in de periode voor de overdracht (2066-2010) als bij de afwikkeling (2010-2012); 
- te leren van deze casus. 

In de motie wordt: 
1. de griffie verzocht de raad te adviseren over een route-tijd-tabel met betrekking tot een 

raadsonderzoek/enquete en hierbij expliciet aandacht te besteden aan de voor- en nadelen 
van een raadsenquete (ex 155 a Gemeentewet) ten opzichte van een raadsonderzoek. 

2. het presidium verzocht een commissie te benoemen van raadsleden die met inachtneming 
van het bovenstaande een voorstel zal doen voor een inhoudelijke onderzoeksopzet. 

Het presidiimi heeft een voorbereidingscommissie ingesteld bestaande uit de dames Jongman, Van 
Gijlswijk en Van Lente. De commissie is ondersteund door de griffier. De voorbereidingscommissie 
doet onderhavig voorstel via het presidium aan uw raad. 

Beoogd resultaat 

Een door de raad vastgestelde verordening regelende het onderzoek door de raad, de instelling van 
een tijdelijke onderzoekscommissiecommissie verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen, een 
vastgesteld plan van aanpak onderzoek verzelfstandiging onderzoek openbaar onderwijs Groningen 
(in het bijzonder de in het plan van aanpak opgenomen onderzoeksvragen). 

Kader 

De motie zoals genoemd in de inleiding vormt het kader voor dit voorstel. Voor de uitvoering ervan 
gelden de artikelen 155a e.v. van de Gemeentewet als kader. 

Argumenten/afwegingen 

In het bij dit voorstel gevoegde plan van aanpak 'onderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs 
Groningen' worden de voorgestelde besluiten onderbouwd en wordt aangegeven hoe uitvoering aan 
de motie is gegeven. 

Als centrale onderzoeksvraag wordt voorgesteld: 
De raad vwl inzicht krijgen: 
. in de oorzaken die er in het proces van verzelfstandiging, zowel voor als na het moment van 

verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen toe geleid hebben dat besluiten zijn 
genomen die achteraf bezien als foutief worden beoordeeld; 

. in de wijze waarop de raad is geinformeerd en aan de raad verantwoording is afgelegd. 



Verder wordt in het plan van aanpak onderbouwd waarom er gekozen is om een onderzoek op basis 
van artikel 155 a van de Gemeentewet te doen. Een onderzoek op basis van artikel 155a 
Gemeentewet geeft de onderzoekscommissie een aantal bevoegdheden. Bevoegdheden die een 
commissie niet zou hebben als een onderzoek op basis van een ander artikel wordt ingesteld. 

Gevolg van het voorstel om een onderzoek op basis van artikel 155 a Gemeentewet in te stellen is 
ook dat voorgesteld wordt een verordening regelende het onderzoek van de raad vast te stellen. 
Hoewel niet strikt noodzakelijk is het aan te bevelen in een verordening alles rondom het onderzoek 
van de raad vast te leggen. 

Financiele consequenties 

De kosten van het onderzoek worden geraamd op € 80.000,-. Binnen het budget van de raad is 
hiervoor geen dekking aanwezig. Het college wordt verzocht dit bedrag in de eerstvolgende 
voortgangsrapportage op te nemen. 

Realisering en evaluatie ___^ 

De uitvoering wordt als volgt gedacht: 

Fasering 
Besluitvorming raad 
Keuze extern bureau (in ieder geval fase 
dossier onderzoek, waarschijniijk ook andere 
fasen) 
Dossieronderzoek 
Interviews 
Evt. verhoren (incl. voorbereiding) 
Analyse en opstellen eindrapportage 
Aanbieden rapport aan de raad / presidium. 

Tijd 
25 april 
april / mei 

Mei 
1̂  helft juni 
1'helft juU 
2* helft juli, augustus, September 
oktober 
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Verordening regelende het onderzoek door de raad 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van 25 april 2012, besluitnummer.., de Verordening regelende 
het onderzoek door de raad heeft vastgesteld. 

Het onderzoeksrecht van de raad is uitvoerig geregeld in de artikelen 155a tot en met 155f 
van de Gemeentewet. Deze verordening, die in nauwe samenhang met die artikelen uit de 
Gemeentewet dient te worden gelezen, bevat nadere regels met betrekking tot dit 
onderzoeksrecht. 

inwerkingtreding en inzage 

Dit raadsbesluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. 

Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij 
het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
open op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op 
donderdag ook van 18.00- 20.00 uur. 



Jaar: 2012 Nummer: 00 Besluit: Raad 25 april 2012, nr. 00 G e m e e n t e b l a d 

VERORDENING REGELENDE HET ONDERZOEK DOOR DE RAAD 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen over het recht van onderzoek van de 
raad; 

gelezen het voorstel april 2012 van het presidium; 

gelet op de artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

vast te stellen de Verordening regelende het onderzoek door de raad. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. onderzoek : een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet; 
b. commissie : een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet; 
c. fractie : een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad. 

Artikel 2 Onderzoek en onderzoekscommissie 
1. Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een onderzoek in te 

stellen. 
2. Bij het besluit tot het houden van een onderzoek dient de raad duidelijk aan te geven of 

het in het betreffende geval om een dossieronderzoek gaat, of dat het een onderzoek 
met enqu§te betreft. Bij een dossieronderzoek kunnen, indien nodig of gewenst, 
deskundigen worden gehoord; bij een onderzoek met enquete is sprake van het 
verhoren van getuigen. 

3. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad ingestelde tijdelijke commissie, 
bestaande uit een bij het instellingsbesluit nader te bepalen oneven aantal leden. 

4. De leden van de commissie functioneren zonder last van of ruggespraak met de 
fracties. 

Artikel 3 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. 
De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de beraadslaging en de zitting; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels; 
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt. 

Artikel 4 Ambtelijke bijstand 
1. De griffier draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie en wijst 

daartoe een secretaris aan. 

De commissiesecretaris is bij iedere zitting aanwezig. Bij zijn verhindering of afwezigheid 
wordt hij vervangen door een daartoe door de griffier aangewezen medewerker van de 
griffie. 

De 'Verordening ambtelijke bijstand' is niet op de individuele leden van de commissie van 
toepassing. 

Artikel 5 Beeindiging lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien: 

a. de raad besluit tot opheffing van de commissie; 
b. het betreffende lid ophoudt lid te zijn van de raad; 



c. de commissie besluit het betreffende lid te horen; 
d. het betreffende lid ontslag neemt. 

Een lid van de commissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hij de raad en 
de voorzitter van de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. 

In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

Artikel 6 Verantwoordelijkheden 
1. Alle activiteiten van de commissieleden en de aan de commissie toegevoegde 

medewerkers ten behoeve van het onderzoek vallen onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de commissie. 

2. Indien de commissie besluit de uitvoering van bepaalde delen van het onderzoek neer 
te leggen bij derden, vindt deze uitvoering plaats onder haar verantwoordelijkheid. 

3. De griffier of een door hem aangewezen medewerker van de raadsgriffie is 
verantwoordelijk voor alle inhoudelijke en organisatorische activiteiten van de 
ondersteuning van de commissie en is belast met het beheer van de gelden, 
toegestaan in de goedgekeurde begroting. 

Artikel 7 Plan van aanpak 
1. Na instelling van de commissie en vaststelling van de onderzoeksopdracht stellen de 

voorzitter en de secretaris van de commissie een conceptplan van aanpak op, waarin zij 
in ieder geval aandacht besteden aan: 

de planning van de uit te voeren taken; 
de verdeling van de taken over de commissieleden; 
de invulling van de wenselijke ondersteuning; 
de plaats en de omvang van de werkruimten; 
het tijdstip van verzending van de oproepen; 
het informatieprotocol, waaronder de contacten met de pers; 
de archivering en classificering van stukken; 
de geheimhoudings- en beveiligingsaspecten; 
de onderzoeksbegroting. 

2. Indien door de commissie voor de ambtelijke ondersteuning een beroep wordt gedaan 
op de reguliere ambtelijke organisatie geeft de griffier, voordat het conceptplan van 
aanpak in de eerste vergadering van de commissie wordt besproken, aan of de 
ambtelijke bijstand gewaarborgd is. 

3. Het plan van aanpak wordt vastgesteld door de commissie. 

Artikel 8 Bekendmaking 
1. Het besluit tot instellen van een onderzoek, het type onderzoek, de omschrijving van 

het onderwerp van onderzoek en de samenstelling van de commissie worden ter 
openbare kennis gebracht op tenminste de in de gemeente gebruikelijke wijze. 

2. Bij de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid wordt als bijzonderheid opgenomen 
dat diegene die over informatie denkt te beschikken die van belang kan zijn voor het 
onderzoek, uitgenodigd wordt zich te melden bij de voorzitter van de commissie. 

3. Wijzigingen in de omschrijving van het onderwerp van onderzoek en beeindiging van 
het onderzoek worden overeenkomstig het eerste lid bekend gemaakt. 

Artikel 9 Bevoegdheden en verplichtingen 
1. De verhoren van getuigen en deskundigen worden door de commissie gehouden op de 

plaats, waar zij dat het meest wenselijk oordeelt. 
2. Van een besluit van de commissie als bedoeld in artikel 155c van de Gemeentewet om 

getuigen te verhoren na het afleggen van de eed of belofte wordt mededeling gedaan 
aan de raad. 

3. De commissie kan ter voorbereiding op de openbare verhoren informatieve gesprekken 
in beslotenheid voeren. 



4. De schriftelijke aantekening van de afgelegde verklaringen of gegeven berichten wordt 
aan de getuigen of deskundigen voorgelezen of ter inzage verstrekt en aan dezen ter 
ondertekening voorgelegd. 

5. De 'Verordening op de raadscommissies' is op de commissie niet van toepassing. 

Artikel 10 Proces-verbaal 
1. Indien de behoorlijk opgeroepen getuige of deskundige niet verschijnt, wordt daarvan 

een proces-verbaal opgemaakt, dat een nauwkeurige omschrijving van de oproeping 
behelst en door de aanwezige leden van de commissie wordt ondertekend. Dit proces
verbaal wordt door de commissie, wanneer zij het nodig acht, in handen gesteld van 
het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank van het Arrondissement, waarin de in 
gebreke gebleven getuige of deskundige woont. 

2. Wanneer een voor de commissie verschenen getuige of deskundige weigert de eed of 
de belofte af te leggen, of weigert te antwoorden op een of meer gestelde vragen, 
wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal houdt de redenen van die 
weigering, zo die gegeven zijn, in en wordt door de aanwezige leden van de commissie 
ondertekend. 

Artikel 11 Niet-openbaarheid, geheimhouding en vernietiging/archivering 
1. De commissie kan om gewichtige redenen in verband met de bescherming van de in 

artikel 155b van de Gemeentewet genoemde personen of van een belang, bedoeld in 
artikel 155e van de Gemeentewet, besluiten aan haar overgelegde bescheiden of 
gedeelten daarvan niet openbaar te maken. 

2. De leden van de commissie bewaren geheimhouding omtrent de inhoud van de 
bescheiden of gedeelten daarvan, die ingevolge een besluit als bedoeld in het eerste 
lid, niet-openbaar worden gemaakt. 

3. Voor zover de in het tweede lid bedoelde bescheiden deel uitmaken van het 
onderzoeksverslag van de commissie, worden deze ter inzage gelegd voor of 
anderszins ter kennisneming gebracht aan de leden van de raad. De leden van de raad 
bewaren omtrent de inhoud van zodanige bescheiden geheimhouding. De 
geheimhouding wordt in acht genomen totdat de raad haar opheft. 

4. Na de beeindiging van het onderzoek van een door hem ingestelde commissie besluit 
de raad dat de processen-verbaal en de overige bescheiden van het onderzoek worden 
vernietigd, dan wel gedurende een door hem te bepalen periode worden bewaard in 
het gemeentearchief. Bescheiden en aantekeningen, die ingevolge een besluit van de 
commissie geheim dienen te worden gehouden, maken geen deel uit van dit archief. 

5. De commissie bepaalt waar de in het tweede lid bedoelde bescheiden, voor zover deze 
geen deel uitmaken van het onderzoeksverslag van de commissie, worden bewaard en 
gedurende welke periode zij geheim zijn. 

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening regelende het onderzoek 

door de raad'. 
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar 

bekendmaking. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 april 2012. 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



ALGEMENE TOELICHTING VERORDENING REGELENDE HET ONDERZOEK DOOR DE RAAD 

Het onderzoeksrecht van de raad is uitvoerig geregeld in de artikelen 155a tot en met 155f 
van de Gemeentewet. Deze verordening, die in nauwe samenhang met die artikelen uit de 
Gemeentewet dient te worden gelezen, bevat nadere regels met betrekking tot dit 
onderzoeksrecht. Het is een exclusief recht dat ingevolge artikel 156, lid 2, van de 
Gemeentewet niet overdraagbaar is. 

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
Voor een juiste omschrijving van de begrippen 'onderzoek' en 'commissie' wordt verwezen 
naar artikel 155a, eerste en derde lid, van de Gemeentewet. 
Voor een juiste omschrijving van het begrip 'fractie' wordt verwezen naar het Reglement 
van Orde van de raad (de Gemeentewet kent het begrip 'fractie' immers niet). 

Artikel 2 Onderzoek en onderzoekscommissie 
Hoewel bestaande wetsteksten in principe niet thuishoren in een verordening (immers, als 
de wettekst wijzigt dient ook de verordening te worden aangepast), is in het eerste lid toch 
de tekst van artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet grotendeels overgenomen. Dit 
om te verduidelijken dat bij raadsbesluit - op voorstel van een of meer leden van de raad -
een onderzoek kan worden ingesteld naar het door het college of de burgemeester 
gevoerde bestuur. 
Met betrekking tot een dergelijk voorstel is het bepaalde omtrent het initiatiefvoorstel in 
het 'Reglement van Orde van de raad van de gemeente Groningen' van toepassing. 
Indien de raad tot een onderzoek (de Iichte of de zware variant; zie hiervoor het gestelde in 
het tweede lid) besloten heeft, dient in de eerstvolgende raadsvergadering te worden 
bepaald uit hoeveel leden de onderzoekscommissie zal bestaan en hoe de 
onderzoekscommissie zal zijn samengesteld. 
De Gemeentewet bepaalt hieromtrent in artikel 155a, derde en vierde lid, dat de 
onderzoekscommissie uit ten minste drie (raads)leden bestaat en dat de raad bij de 
samenstelling zorg draagt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad 
vertegenwoordigde groeperingen. Omdat het denkbaar is dat hieromtrent nader ovedeg 
tussen raadsfracties nodig is, is dit besluitmoment verschoven naar de eerstvolgende 
raadsvergadering na het besluit tot het instellen van een onderzoek. 
De onderzoekscommissie legt verantwoording af aan de raad en niet aan de (raads)fracties. 
Het vierde lid is opgenomen om een voortdurende terugkoppeling van commissieleden op 
de fracties te voorkomen. 

Artikel 3 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
De onderzoekscommissie mag zelf uitmaken wie voorzitter wordt en wie plaatsvervangend 
voorzitter. 
De voorzitter, wiens taken in het tweede lid nader zijn omschreven, is niet slechts 
(technisch) voorzitter, maar maakt tevens deel uit van de onderzoekscommissie. 

Artikel 4 Ambtelijke bijstand 
Artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet bepaalt dat de raad, alvorens tot een 
onderzoek wordt besloten, bij verordening nadere regels stelt met betrekking tot dat 
onderzoek. Hierin dienen in ieder geval regels opgenomen te worden over de wijze waarop 
ambtelijke bijstand wordt vedeend aan de onderzoekscommissie. 
De griffier wijst de secretaris van de onderzoekscommissie aan en regelt de vervanging bij 
diens verhindering of afwezigheid. 
Ambtelijke bijstand wordt vedeend aan de onderzoekscommissie als geheel (zie ook 
artikel 7, lid 2) en niet aan de individuele commissieleden. 



Artikel 5 Beeindiging lidmaatschap 
In artikel 155a, zesde lid, van de Gemeentewet is bepaald dat de bevoegdheden en 
werkzaamheden van een onderzoekscommissie niet worden geschorst door het aftreden 
van de (hele) raad. Nu de onderzoekscommissie slechts mag bestaan uit leden van de raad 
brengt dat met zich mee dat bij het aantreden van een nieuwe raad de samenstelling van 
de onderzoekscommissie wel zal moeten worden aangepast. 
Indien een individueel lid van de onderzoekscommissie ophoudt lid te zijn van de raad 
eindigt derhalve tevens zijn lidmaatschap van eerder genoemde commissie. Voorts eindigt 
een lidmaatschap bij (tussentijdse) opheffing van de onderzoekscommissie en bij het 
nemen van ontslag. 
Daarnaast eindigt het lidmaatschap indien de onderzoekscommissie besluit het betreffende 
commissielid te horen. Artikel 155c, tweede lid, van de Gemeentewet bepaalt namelijk dat 
een getuige of deskundige die door de onderzoekscommissie wordt gehoord, niet tevens 
lid is van die commissie. 

Artikel 6 Verantwoordelijkheden 
De onderzoekscommissie is politiek verantwoordelijk voor de activiteiten van haar leden en 
van alle ingeschakelde ambtenaren en derden. 
De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de onderzoekscommissie ligt, evenals 
het financieel beheer terzake, bij de griffier. 

Artikel 7 Plan van aanpak 
In dit artikel worden de aandachtspunten voor de aanpak van het onderzoek geregeld. 
Het door de voorzitter en de secretaris van de onderzoekscommissie op te stellen 
conceptplan van aanpak wordt in de eerste vergadering ter vaststelling voorgelegd aan de 
onderzoekscommissie. 

Artikel 8 Bekendmaking 
Dit artikel regelt de openbare kennisgeving van het onderzoek. De publicatie (in Weekend 
Totaal) bevat als bijzonderheid een uitnodiging aan diegene die over informatie denkt te 
beschikken die van belang kan zijn voor het onderzoek, om zich te melden bij de voorzitter 
van de onderzoekscommissie. 
Het woordje 'tenminste' in het eerste lid maakt het mogelijk om in voorkomende gevallen 
een ruimere aandacht te besteden aan het feit dat een onderzoekscommissie is ingesteld. 

Artikel 9 Bevoegdheden en verplichtingen 
De onderzoekscommissie heeft naast de in dit artikel genoemde ook op basis van de 
bepalingen uit de Gemeentewet de nodige bevoegdheden en verplichtingen. Zo bepaalt 
artikel 155c, vijfde lid, van de Gemeentewet dat de onderzoekscommissie kan besluiten dat 
getuigen uitsiuitend worden verhoord na het afleggen van een eed of belofte. Omdat het 
tengevolge hiervan niet mogelijk is om de ene getuige wel en de andere niet onder ede te 
horen dient de onderzoekscommissie hieromtrent een besluit te nemen alvorens de eerste 
getuige of deskundige gehoord is. 
Artikel 155b, eerste lid, van de Gemeentewet bepaalt de groep van personen die verplicht 
zijn mee te werken aan een onderzoek en jegens wie dwangmiddelen kunnen worden 
ingezet. Dit laat onvedet de mogelijkheid om personen buiten deze groep te horen zij het 
op vrijwillige basis. Deze personen zijn niet verplicht om een verklaring onder ede afte 
leggen. Indien een onderzoekscommissie derhalve bepaald heeft dat alle getuigen en 
deskundigen onder ede gehoord worden, zijn deze personen hiervan uitgezonderd. 
Naast het horen op vrijwillige basis kan een onderzoekscommissie ook informele 
(informatieve) gesprekken voeren met getuigen en deskundigen, bijvoorbeeld om vast te 
stellen of horen ter zitting nuttig is. 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij gebrek aan deskundigheid, 
opdrachten uit te besteden aan derden. Ingevolge artikel 155f van de Gemeentewet dient 
het college de door de raad geraamde kosten voor een onderzoek in een bepaald jaar op te 
nemen in de ontwerpbegroting. 
De onderzoekscommissie kan ingevolge artikel 155a, vijfde lid van de Gemeentewet de 
haar bij die wet verleende bevoegdheden uitsiuitend uitoefenen indien tenminste drie van 
haar leden aanwezig zijn. 



De 'Verordening op de raadscommissies' is hier buiten toepassing verklaard omdat hierin 
zaken en bevoegdheden worden geregeld die bij het onderzoek niet toepasbaar dan wel 
onwenselijk zijn. Hierbij valt te denken aan zaken als spreekrecht voor burgers etc. 

Artikel 10 Procesverbaal 
Dit artikel spreekt voor zich. In voorkomende gevallen worden zaken vastgelegd in een 
procesverbaal. 

Artikel 11 Niet-openbaarheid, geheimhouding en vernietiging/archivering 
Artikel 155d, eerste lid van de Gemeentewet voorziet in de schriftelijke oproeping van 
getuigen en deskundigen die ter zitting dienen te verschijnen. Deze zitting dient te worden 
onderscheiden van de beraadslaging van de onderzoekscommissie, die ingevolge artikel 11 
van de verordening achter gesloten deuren plaatsheeft. 
Op de zitting vinden de verhoren van getuigen en deskundigen plaats ex artikel 155c, zesde 
lid van de Gemeentewet. Die verhoren zijn in beginsel openbaar. De onderzoekscommissie 
kan ingevolge artikel 155c, zevende lid van de Gemeentewet om gewichtige redenen echter 
besluiten dat een verhoor of een gedeelte ervan niet in het openbaar plaatsvindt. 
De leden bewaren geheimhouding over hetgeen hen tijdens een besloten zitting ter kennis 
komt. De redenen om besloten te vergaderen zijn hierbij anders dan die genoemd in artikel 
86, eerste lid van de Gemeentewet. In artikel 86, eerste lid, wordt immers gesproken over 
belangen als bedoeld in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur. Dat is bij besloten 
vergaderingen in het kader van het onderzoeksrecht niet van belang. Slechts van belang is 
of er naar het oordeel van de onderzoekscommissie sprake is van 'gewichtige redenen'. 
Het bepaalde in artikel 86, eerste lid, is derhalve niet op de onderzoekscommissie van 
toepassing. 
Aangezien de zittingen van een onderzoekscommissie in principe openbaar zijn, kunnen 
radio- en tv-stations geluids- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als 
het een besloten zitting betreft. 
Beraadslaging vindt plaats achter gesloten deuren omdat de inhoud van een beraadslaging 
zich mogelijk niet voor openbaarheid leent. Het is namelijk zeer wel denkbaar dat er 
beraadslaagd wordt omtrent ondervragingsmethoden, tactieken en dergelijke, welke in het 
belang van het onderzoek niet naar buiten mogen worden gebracht. Daarnaast moet er vrij 
gesproken kunnen worden over personen en hetgeen door hen naar voren is gebracht. 
Het in het vierde en vijfde lid gestelde met betrekking tot de vernietiging en archivering van 
(proces)stukken spreekt voor zich. 

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding 
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening regelende het onderzoek door 
de raad'. 

De onderiiggende verordening bevat geen algemeen verbindende voorschriften. De 
verplichting voor bepaalde categorieen personen om medewerking te verienen aan een 
door de raad in te stellen onderzoek vioeit immers niet voort uit de verordening, maar 
rechtstreeks uit de wet. De verordening kan derhalve op een door de raad te bepalen 
datum, in dit geval met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking, in 
werking treden. 

Gemeenteblad van Groningen 



Plan van aanpak (versie 6 april) 

Onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen 

Inleiding en verantwoording 

In de door de raad op 22 febmari 2012 aangenomen motie wordt: 
1. de griffie verzocht de raad te adviseren over een route-tijd-tabel met betrekking tot een 

raadsonderzoek/enquete en hierbij expliciet aandacht te besteden aan de voor- en 
nadelen van een raadsenquete (ex 155 a Gemeentewet) ten opzichte van een 
raadsonderzoek 

2. het presidium verzocht een commissie te benoemen van raadsleden die met 
inachtneming van het bovenstaande een voorstel zal doen voor een inhoudelijke 
onderzoeksopzet 

Het presidium heeft op 7 maart 2012 besloten een voorbereidingscommissie in te stellen. De 
voorbereidingscommissie bestaat uit de dames Jongman, Van Gijlswijk en Van Lente. 
De voorbereidingscommissie heeft mevrouw Jongman aangewezen als voorzitter. Secretaris 
is de heer Dashorst (raadsgriffier) 

Op 14 maart is de voorbereidingscommissie voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In deze 
vergadering en de vergaderingen daama is gesproken over de onderzoeksvragen en de vorm 
van het onderzoek. Geconstateerd is dat het van belang is eerst de onderzoeksvragen op te 
stellen en vervolgens te bepalen welke vorm het onderzoek zou moeten krijgen om de 
onderzoeksvragen zo adequaat mogelijk te beantwoorden. 

De voorbereidingscommissie heeft zich dan ook eerst gebogen over de onderzoeksvragen en 
daama gesproken over de vorm van het onderzoek. 

De voorbereidingscommissie doet een aantal voorstellen aan de raad, en wel: 
- een plan van aanpak (onderhavige notitie); 
- een verordening voor het instellen van een onderzoek; 

een voorstel voor het instellen van een onderzoekscommissie; 
- het beschikbaar stellen van een budget voor het onderzoek. 

Deze documenten worden ter vaststelling voor de vergadering van de gemeenteraad op 25 
april aangeboden. 

Omschrijving van het onderwerp van onderzoek door de raad 

Zoals uit de door de raad op 22 febmari 2012 aangenomen motie blijkt wil de raad inzicht in 
het proces van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen. De raad wil 
daarbij onderscheid maken in 2 periodes, de periode 2006 tot 1 januari 2010 en de periode 
tussen 1 j anuari 2010 en 22 febmari 2012. 

De raad wil weten ofde informatie tijdens het proces volledig, adequaat en tijdig is verstrekt. 
Terreinen die volgens de motie bijzondere aandacht moeten krijgen zijn: de verschillende 
roUen en verantwoordelijkheden tussen organisatie, college en raad; de 



informatievoorziening; financiele en administratieve organisatie; cultuur (houding en gedrag) 
richting politiek en maatschappelijke organisaties. 

Uit de motie blijkt ook dat de raad wil weten welke leereffecten er zijn te benoemen, op de 
terreinen zoals hiervoor geformuleerd, zowel voor de organisatie als geheel als de dienst 
OCSW in het bijzonder. 

De voorbereidingscommissie doet hieronder een voorstel voor de onderzoeksvragen. Het is 
aan de onderzoekscommissie om de vragen waar nodig te verfijnen. De 
voorbereidingscommissie vraagt de onderzoekscommissie om bij de onderzoeksvragen uit te 
gaan van een aantal invalshoeken, en wel: 

- politiek (betrokkenheid en handelen van de raad, zowel in kaderstellende als de 
controlerende rol); 

- bestuurlijk (rolinvuUing door het college en informatievoorziening aan de raad); 
- communicatie tussen betrokkenen (biimen de gemeentelijke organisatie, van gemeente 

richting het bestuur van 02G2, en vice versa; van college richting raad en tussen raad 
en 02G2 en vice versa). 

De invalshoeken vormen de basis voor de hieronder geformuleerde vragen. 

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Centrale doelstelling van het onderzoek 

De raad wil inzicht krijgen: 
. in de oorzaken die er in het proces van verzelfstandiging, zowel voor als na het moment van 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen toe geleid hebben dat besluiten 
zijn genomen die achteraf bezien als foutief worden beoordeeld; 

. in de wijze waarop de raad is geinformeerd en aan de raad verantwoording is afgelegd. 

Op basis van deze centrale doelstelling en de eerder genoemde invalshoeken is een aantal 
deelvragen te benoemen. 

Periode tot 1-1-2010 
Politiek en bestuurlijk 

- welke uitgangspunten, inclusief de geldende wet- en regelgeving zijn er bij de 
besluitvorming gehanteerd en welke kaders (inhoud en proces) zijn er vastgesteld? 

- welke ervaringen waren er t.a.v. het proces van verzelfstandigingen in het openbaar 
onderwijs bij andere gemeenten en welke adviezen zijn er dienaangaande 
ingewonnen? 

- hoe is het college omgegaan met uitgangspunten, kaders, ervaringen van andere 
gemeenten en adviezen dienaangaande? 

- is de raad voldoende in staat gesteld om bij de door te raad te nemen besluiten te 
controleren of voldaan werd aan eerdere vastgestelde uitgangspunten, kaders, 
ervaringen van andere gemeenten en adviezen? 

Communicatie tussen betrokkenen 
Hoe is de communicatie binnen de gemeentelijke organisatie (ambtelijke organisatie, college 
en raad)? 



Periode na 1 januari 2010 tot 22 februari 2012 
Politiek en bestuurlijk 

- hoe is de informatieverstrekking (volledig, tijdig en adequaat) aan de raad over de 
gerezen problemen verlopen? 

- welke stappen zijn er gezet om te komen tot opiossingen en zijn deze als tijdig en 
adequaat te beoordelen? 

Communicatie 
Hoe is de communicatie binnen de gemeentelijke organisatie (ambtelijke organisatie, college 
en raad) en richting het bestuur van 02G2 verlopen? 

Vorm van het onderzoek 

De voorbereidingscommissie heeft op basis van de onderzoeksvragen stilgestaan bij de vorm 
van het onderzoek. Is een onderzoek op basis van artikel 155a Gemeentewet noodzakelijk of 
kan volstaan worden met een lichtere variant? Kiezen voor een onderzoek op basis van artikel 
155 heeft een aantal gevolgen: het vraagt meer capaciteit van zowel raadsleden als 
ondersteuning; er moeten meer formele stappen worden gevolgd; het onderzoek kan een 
langere doorlooptijd hebben; het benodigde budget zal hoger zijn. 

Gelet op het onderwerp, de vragen die beantwoord moeten worden, de beroering die het 
onderwerp heeft veroorzaakt, stelt de commissie voor om te kiezen voor een onderzoek op 
basis van artikel 155 a Gemeentewet. Een belangrijk voordeel van een onderzoek op basis van 
artikel 155a Gemeentewet is dat de onderzoekscommissie de mimte heeft om alle benodigde 
informatie bij het college "te vorderen"en om eventueel verhoren onder ede afte nemen. Niet 
alle ter beschikking staande instrumenten hoeven daarbij te worden gebmikt; ze zijn echter 
wel beschikbaar. 

Voorstel voor inrichting van het onderzoek. 
Om tot beantwoording van de vragen te komen, onderscheidt de voorbereidingscommissie 
meerdere fasen: 

1. Dossieronderzoek 
Voor deze fase wordt voorgesteld gebmik te maken van exteme ondersteuning. Bezien moet 
nog worden of ook voor de andere fasen exteme ondersteuning nodig en wenselijk is. 

2. Interviews 
Gedurende deze fase wordt de informatie op basis van het dossieronderzoek gecompleteerd 
door interviews. Deze interviews zijn niet openbaar en worden afgenomen door minimaal 
twee leden van de commissie. Er worden verslagen gemaakt. 

3. (Eventueel) de fase het houden van openbare verhoren 
Op basis van de resultaten van de fase van het dossieronderzoek en de fase van de interviews 
kan de commissie besluiten openbare verhoren te gaan houden. De commissie selecteert wie 



zij wil horen. Doel van de verhoren is de feitenreconstmctie te toetsen en inzicht te krijgen in 
de mogelijke conclusies die de commissie kan trekken. 
(Gewezen) bestuurders en (gewezen) ambtenaren zijn op grond van artikel 155^ 
gemeentewetverplicht te verschijnen. Derden zijn niet verplicht. 
Voorafgaand aan deze fase zal een protocol voor openbare verhoren moeten worden 
opgesteld. 

4. Analyse en opstellen eindrapport 
Op basis van het voorgaande wordt er een eindrapport opgesteld. Het rapport bevat de 
feitenreconstmctie, de analyse en de conclusie van het onderzoek en de aanbevelingen. Er 
worden door de commissie geen politieke beoordelingen gemaakt: wel worden adviezen 
gegeven. 

Uit het voorgaande blijkt dat de voorbereidingscommissie de raad voorstelt het onderzoek niet 
alleen te beperken tot dossieronderzoek maar ook nadrukkelijk de mogelijkheid v^l bieden 
getuigen te horen. 

Fasering 
Besluitvorming raad 
Keuze extern bureau (in ieder geval fase 
dossier onderzoek, waarschijniijk ook andere 
fasen) 
Dossieronderzoek 
Interviews 
Evt. verhoren (incl. voorbereiding) 
Analyse en opstellen eindrapportage 
Aanbieden rapport aan de raad / presidium. 

Tijd 
25 april 2012 
april/mei 2012 

mei 2012 
1'helft juni 2012 
1'helft juU 2012 
2̂  helft j uli, augustus, September 2012 
Oktober 2012 

Omvang en verdeling van taken voor de commissieleden 

De voorbereidingscommissie stelt voor een conmiissie in te stellen, bestaande uit vijf leden. 

De leden moeten voldoende tijd beschikbaar hebben (gedurende bepaalde periodes zal het 
onderzoek extra tijd vragen), geen woordvoerder zijn geweest op het dossier, waar mogelijk 
enige ervaring en affiniteit met onderzoek hebben. 

De onderzoekscommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek (proces, inhoud 
en kwaliteit) De commissie: 
- definieert de vraagstelling op basis van het plan van aanpak van de 

voorbereidingscommissie; 
- laat dossieronderzoek uitvoeren; 
- houdt interviews en leidt verhoren; 
- laat een rapportage opstellen; 
- trekt conclusies en formuleert aanbevelingen 
- presenteert het rapport aan de raad en beantwoordt eventuele vragen van de raad over het 

eindrapport. 



Wenselijke ondersteuning en de benodigde interne en externe capaciteit 

De onderzoekscommissie wordt in de dagelijkse werkzaamheden bij gestaan door de griffier 
als secretaris van de commissie. Daamaast kunnen overige medewerkers van de griffie van 
tijd tot tijd betrokken worden bij het onderzoek. 

Administratieve ondersteuning, verslaglegging en communicatieadvies wordt verzorgd vanuit 
de griffie. Een eerste inschatting is dat de griffie hier in totaal gemiddeld 12 uur per week 
(gedurende het onderzoeksproces) hiervoor nodig heeft. Deze capaciteit is niet biimen de 
griffie beschikbaar. 

Voor diverse onderdelen is, gelet op de hoeveelheid werk, exteme ondersteuning nodig zijn. 
Dit geldt in ieder geval voor het dossieronderzoek en het opstellen van de eindrapportage. 
Verder zal voor het archiveren van documenten lopende het onderzoek gebmik moeten 
worden gemaakt van de inzet van een documentalist/ archiefinedewerker vanuit het 
gemeentelijk ambtelijk apparaat op grond van de verordening ambtelijke bijstand. Daamaast 
is de inzet nodig van notulisten voor de verslagen van de interviews en eventuele verhoren en 
eventueel een tekstschrijver voor een (goed leesbaar) eindrapport. 

Taken betrokken medewerkers raadsgriffie (inclusief ingehuurde exteme deskundigheid): 

A Procesmatige en logistieke ondersteuning, zoals: 
• (laten) verzamelen en archiveren dossier; 
• logistieke organisatie voorgesprekken en openbare verhoren; 
• (laten) notuleren voorgesprekken en openbare verhoren; 
• voorbereiding en verslaglegging van bijeenkomsten van de conmiissie (i.s.m. voorzitter); 
• opstellen exteme en interne communicatie (i.s.m. voorzitter). 

B Inhoudelijke ondersteuning: 
• uitvoeren dossieronderzoek; 
• opstellen interviewprotocol, protocol openbare verhoren, hoor- en wederhoorprocedure; 
• opstellen gespreksleidraad en vraagplan voorgesprekken en openbare verhoren; 
• gewenste ondersteuning van de commissie bij voorgesprekken en verhoren; 
• verhoortraining conmiissie; 
• penvoering eindrapportage; 
• algemeen inhoudelijke ondersteuning van de commissie gaande het traject 

(klankbordfimctie). 

Communicatie- en informatieprotocol van de onderzoekscommissie 

Het besluit tot het instellen van het onderzoek, het type onderzoek, de omschrijving van het 
onderzoek en de samenstelling van de commissie worden openbaar gemaakt. Daarbij wordt 
tevens opgenomen dat degene die over informatie denkt te beschikken die van belang kan zijn 
voor het onderzoek, wordt uitgenodigd zich te melden bij de voorzitter van de commissie. 

Wijzigingen in de omschrijving van het onderwerp van onderzoek en beeindiging van het 



onderzoek worden bekend gemaakt 

Het communicatie- en informatieprotocol is als volgt: 
o de commissie verstrekt lopende het onderzoek geen informatie tenzij dit het in het 

belang van het onderzoek is; 
o eventuele mediacontacten verlopen via de voorzitter van de commissie die als 

woordvoerder zal optreden; 
o de vergaderingen van de onderzoekscommissie zijn in beginsel niet openbaar; 
o openbare verhoren zijn vrij toegankelijk; 
o van openbare vergaderingen wordt door de voorzitter openbare aankondiging gedaan; 
o de leden stellen derden niet op de hoogte van de inhoud van de verkregen informatie. 
o de leden nemen deel aan de onderzoekscommissie zonder last of mggespraak; 
o het eindrapport is openbaar tenzij bijvoorbeeld om redenen van een onevenredige 

benadeling van personen door de commissie besloten wordt delen van het rapport niet 
openbaar te maken; 

o de verordening betreffende onderzoek door de raad is onverkort van toepassing. 

Geheimhoudingsaspecten 

De leden van de commissie en de betrokken medewerkers van de griffie en eventuele andere 
betrokken medewerkers van de gemeente (inclusief ingehuurde extemen) hebben 
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de aan hen verstrekte informatie. De 
onderzoekscommissie bepaalt hoe lang en welke documenten de geheimhouding geldt. 

Onderzoeksbegroting 

De kosten van het onderzoek worden begroot op € 80.000,- bestaande uit exteme kosten en 
interne kosten. 

Exteme kosten 
Uitbesteding onderzoek (€ 30.000,-) 
(evt.) training commissieleden (€ 2000,-) 
Communicatie en publicatie (€ 10.000,-) 

Interne kosten 
Werk- en vergaderkosten (w.o. verslaglegging) ( € 15.000,-) 
Bmto personeelskosten ter vervanging griffiemedewerkers (€ 20.000,-) 
Onvoorzien (€ 3000,-) 


