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1 INLEIDING 
 
Met dit schrijven komt de Rekenkamercommissie tegemoet aan het verzoek van de raad om de 
enquêtecommissie Vastgoed te evalueren (raadsbesluit 054/2006). Gekozen is voor een evaluatie die 
niet zozeer ingaat op de inhoud van het onderzoek maar eerder op het proces dat gevolgd is en geleid 
heeft tot het eindrapport. Reden om niet in te gaan op de inhoud is in eerste instantie dat zowel de 
onderzoeksmethode als het resultaat ervan in het rapport beschreven staan. Dit resultaat is al door de 
raad besproken en de aanbevelingen zijn grotendeels overgenomen. Het in vraag stellen van de inhoud 
van het rapport is hierom niet meer aan de orde. De tweede reden waarom niet wordt ingegaan op de 
inhoud is dat twee leden van de huidige Rekenkamercommissie onderdeel uitmaakten van de 
enquêtecommissie. 
 
Dit evaluatierapport begint met een beschrijving van de activiteiten van de voorbereidingscommissie, 
die verantwoordelijk was voor het opstellen van het plan van aanpak. Vervolgens worden de 
activiteiten van de enquêtecommissie beschreven. Het rapport sluit af met de conclusie en een zestal  
aanbevelingen. 
 
 
 
2 VOORBEREIDINGSCOMMISSIE 
 
2.1  Tijdsdruk 
De enquête werd gekenmerkt door een enorme tijdsdruk. Dit had niet zozeer te maken met het 
instrument van een enquête an sich maar met de opdracht van de raad om het rapport binnen de 
termijn van 5 maanden af te ronden. Deze tijdsdruk vergde een strakke planning en regie; vanaf het 
begin is daarom een duidelijk omlijnd pad is uitgestippeld. Als eerste stap om het proces is een 
voorbereidingscommissie samengesteld die als opdracht kreeg een plan van aanpak op te stellen. 
 
2.2  Oriënterende gesprekken 
De voorbereidingscommissie, die bestond uit drie raadsleden en een secretaris, heeft ter voorbereiding 
van het plan van aanpak een aantal oriënterende gesprekken gevoerd: 

• Een gesprek met de auteurs van het Berenschot-rapport ‘Onderzoek naar de gang van zaken 
van de afdeling Vastgoed/SO’ over de gehanteerde onderzoeksmethode en de bevindingen; 

• Een gesprek met de auteurs van het feitenrelaas ‘Nader intern onderzoek Project Houtmanpad 
Haarlem’ over de onderzoeksopzet, de omstandigheden waarin het onderzoek is gevoerd en de 
bevindingen van het onderzoek; 

• Een gesprek met de secretaris van de enquêtecommissie van Haarlemmermeer over haar 
ervaringen met het instrument raadsenquête (zowel praktisch als inhoudelijk); 

• Een gesprek met twee onderzoekers van het bureau Jacques Necker over de ervaringen bij hun 
inzet bij het enquêteonderzoek van de gemeente Haarlemmermeer (over de gebruikte 
onderzoeksmethode, de aanpak van de verhoren, de personele inzet, interne communicatie et 
cetera); 

• Een gesprek met de burgemeester en gemeentesecretaris van Haarlem om de enquête intern 
goed voor te bereiden (over voorlichting van de organisatie en afspraken rond de aanpak). 

 
2.3  Opstellen plan van aanpak 
Mede op basis van de gevoerde gesprekken heeft de voorbereidingscommissie het plan van aanpak 
opgesteld. De organisatorische/logistieke aspecten van het project zijn in overleg met de 
voorbereidingscommissie door de griffier en de secretaris van de voorbereidingscommissie ingevuld. 
Vóór de uiteindelijke goedkeuring van de onderzoeksopzet door de raad is al een aantal acties 
ondernomen in functie van de voortgang van het onderzoek. Zo zijn - onder voorbehoud - twee externe 
medewerkers geworven. 
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Volgens de gemeentelijke enquêteverordening wordt het secretariaat van een enquêtecommissie 
gevoerd door de griffier of - in overleg met het raadspresidium - een medewerker van de griffie. 
Gezien het verwachte tijdsbeslag van het project is ervoor gekozen de aanstelling van de secretaris van 
de Rekenkamercommissie te verruimen zodat hij als secretaris van de enquêtecommissie kon optreden. 
Een van de raadsadviseurs is voor een beperkt aantal uren toegevoegd aan het projectteam, dat werd 
aangevuld met twee externe krachten: een deskundige op het onderzoeksterrein en een algemeen 
ondersteunende projectmedewerker/onderzoeker. Door de griffier niet in te zetten in de enquête was 
hij in de positie om op enige afstand van de dagelijkse gang van zaken als klankbord te fungeren voor 
de enquêtecommissie en het ondersteunende team. 
In het plan van aanpak is ervoor gekozen om aan de hand van een aantal casussen de oorzaak te 
onderzoeken van het niet (tijdig) informeren van de raad over de kredietoverschrijdingen. De 
onderzoeksmethode is opgezet aan de hand van een onderzoeksmodel dat communicatie-stromen in 
kaart brengt. In het plan van aanpak is ook een tijdspad, een begroting en de te werven ondersteuning 
opgenomen. 
De voorbereidingscommissie heeft voorgesteld het onderzoek door de commissie en haar 
ondersteuning zelf te laten uitvoeren. Deze keuze werd ingegeven door de aanwezige expertise van de 
(beoogde) voorzitter en ondersteuning, en zou naar verwachting een aantal voordelen met zich 
meebrengen. Zo was de verwachting dat de commissie nauwer bij het onderzoek betrokken zou zijn 
dan wanneer een extern bureau het onderzoek zou doen. De commissie zou zo ten alle tijden de regie 
in handen houden en naar verwachting beter kunnen oordelen over de resultaten van het onderzoek. 
De verwachting was ook dat de kosten beperkt gehouden konden worden.  
 
 
 
3 ENQUÊTECOMMISSIE 
 
3.1  Samenstelling enquêtecommissie 
Half november is de enquêtecommissie officieel door de raad benoemd. De enquêtecommissie bestond 
uit 5 leden waaronder de voorzitter. Kort daaropvolgend was de eerste vergadering van de commissie 
een feit. 
 
3.2  Werkwijze commissie 
De enquêtecommissie kwam wekelijks samen op een vastgestelde dag en tijdstip om de voortgang van 
het onderzoek te bespreken. Alle vergaderingen zijn in notulen vastgelegd. Wekelijks is een 
besluitenlijst rondgemaild. De vergaderingen vonden plaats in een kamer op het stadhuis die speciaal 
voor de gehele enquêteperiode is vrijgemaakt. Deze kamer fungeerde tevens als werkkamer voor de 
projectmedewerkers. Alleen de commissieleden en de project-medewerkers hadden toegang tot deze 
kamer om misverstanden te voorkomen en om de informatie op één plek te houden.  
Tijdens de eerste vergaderingen van de enquêtecommissie zijn de casussen besproken die in 
aanmerking kwamen om nader te onderzoeken. Aan de hand van oriënterende gesprekken en 
oriënterend dossieronderzoek is uiteindelijk gekozen om drie casussen verder uit te diepen en in een 
groter aantal gevallen een korte verkenning uit te voeren.  
Om de efficiëntie te vergroten hebben de commissieleden in duo’s een casus onder hun hoede 
gekregen. De duo’s werden aangevuld met een ondersteunend onderzoeker. 
  
3.3  Dossieronderzoek en gesprekken 
Begonnen is om dossiers op te vragen bij de sectoren SO en MO om op basis daarvan feiten te 
verzamelen en te analyseren. Uit dit voorbereidend werk ontstond een lijst met namen van centrale 
actoren in de dossiers die geïnterviewd zouden worden. In navolging van het enquêteonderzoek in 
Haarlemmermeer zijn drie soorten gesprekken gevoerd: verkennende gesprekken, voorbereidende 
gesprekken en openbare verhoren.  
De verkennende gesprekken dienden ter oriëntatie van het dossieronderzoek. Voordeel van deze 
gesprekken was het informele karakter waardoor mensen directer benaderd konden worden om 
specifieke vragen te beantwoorden die tijdens de dossierstudie waren gerezen. Gaandeweg werd 
duidelijk welke actoren belangrijk waren voor het onderzoek. Deze personen zijn uitgenodigd voor 
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een voorbereidend gesprek. De voorbereidende gesprekken hadden een formeel karakter en dienden 
als voorbereiding op een mogelijk openbaar verhoor. Op basis van de gesprekken werd duidelijk wie 
als cruciaal persoon in het dossier ook openbaar verhoord zou moeten worden om de informatie in het 
openbaar te bevestigen. 
De gevoerde gesprekken leverden veel informatie op en vormden een belangrijke bron naast de 
bestaande dossiers. De gesprekken boden nieuwe kennis die aanvullend was of gaven een ander 
perspectief op de dossiers. Het dossieronderzoek is om die reden pas afgerond kort na de verhoren, 
mede omdat de verhoren de informatie bevestigde die officieel in het rapport kon worden 
gebruikt/geciteerd.  
 
3.4  Voorbereiding en organisatie gesprekken 
De te voeren gesprekken zijn zeer grondig voorbereid. De commissie heeft daarvoor een leiddraad 
opgesteld over hoe een gesprek idealiter gevoerd dient te worden. Naast de omschrijving van de rol 
van de voorzitter en de andere aanwezige commissieleden is hierin ook beschreven hoe om te gaan 
met de informatie uit een gesprek. Zo gold er voor de commissieleden een spreekverbod: ze mochten 
tijdens de enquête geen gebruik maken van de informatie uit de gesprekken noch van het 
dossieronderzoek ten behoeve van hun functie als raadslid. Ter voorbereiding van de 
gesprekken/verhoren hebben de commissieleden en medewerkers een workshop interviewtechnieken 
gevolgd. Deze workshop is verzorgd door een docent die veel ervaring heeft op het gebied van 
openbare verhoren.  
Voor elk soort gesprek zijn termijnen vastgelegd in het gespreksprotocol. Op basis van dit protocol is 
ruim van te voren een scenario-planning opgesteld die inzichtelijk maakte op welk termijn mensen 
uitgenodigd dienden te worden.  
Voor de verkennende gesprekken zijn de mensen informeel en direct benaderd via telefoon of per e-
mail. Voor de voorbereidende gesprekken volgde daarop nog een formele bevestiging per brief 
waarbij het gespreksprotocol en uitleg over de enquête als bijlage waren gevoegd. De uitnodigingen 
voor het openbaar verhoor zijn met een aangetekende brief verstuurd. Aangezien veel gehoorden 
makkelijk via de interne post konden worden bereikt, is gebruik gemaakt van de bodedienst die de 
ontvangers een ontvangstbevestiging liet tekenen. 
De verkennende en de voorbereidende gesprekken vonden plaats in de fractiekamers in het stadhuis. 
De commissie vond het belangrijk om de openbare verhoren zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. 
Daarom zijn de openbare verhoren in de antichambre gehouden. Dit om zowel de gehoorde als de 
commissie niet af te laten leiden door de aanwezigheid van het publiek. In de antichambre stonden 
twee camera’s die de beelden van de commissie en van de gehoorde afwisselend registreerde. In de 
raadszaal is een groot scherm opgesteld waar het publiek het verhoor kon volgen. De gehoorden zijn 
vóór en na het gesprek begeleid door medewerkers van het Bureau Gemeente Secretaris.   
 
3.5  Interne communicatie 
Aan het begin heeft de enquêtecommissie een startbijeenkomst georganiseerd bij de afdeling Vastgoed 
om de medewerkers op de hoogte te brengen van de aanpak en de doelstelling van de enquête. 
Opvallend was dat er een grote argwaan bestond bij de medewerkers van de organisatie. Onder leiding 
van de voorzitter is een gesprek met de medewerkers gevoerd die zo al hun vragen konden stellen. De 
commissie heeft daarbij benadrukt dat ze het als haar opdracht zag aan waarheidsvinding te doen en 
dat het niet om het zoeken naar schuldigen ging. 
Onder leiding van de directeur van de sector Concernstaf, Marianne den Haan, is vanuit de organisatie 
een begeleidingsteam opgezet dat betrokkenen (voormalig) ambtenaren en (voormalig) collegeleden 
bijstand heeft verleend. Zo werd medewerkers de mogelijkheid geboden om ter voorbereiding van het 
gesprek en/of verhoor een cursus gesprekstechniek te  volgen. 
 
3.6  Externe communicatie  
Afgesproken is dat de leden van de enquêtecommissie geen contact zouden hebben met de pers. De 
commissie heeft gedurende het onderzoek volledige radiostilte gehanteerd met uitzondering van een 
aantal vooropgezette momenten waarop de pers is benaderd door middel van een persbericht: na de 
goedkeuring door de raad van de onderzoeksopzet, bij de start van de verhoren en bij de presentatie 
van het rapport. Er zijn twee persconferenties gehouden: een voor de start van de verhoren om uitleg te 
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geven over de aanpak en een bij de presentatie van het rapport. Omdat het rapport voor de raad was 
opgesteld, is het rapport kort voor de persconferentie aan alle fractievoorzitters gepresenteerd.  
De informatievoorziening vanuit de organisatie naar de commissie verliep in de eerste weken van het 
onderzoek dermate moeizaam dat de commissie zich genoodzaakt voelde de raad hierover te 
informeren. Gezien het tempo waarin de informatie beschikbaar kwam, zou het welhaast onmogelijk 
zijn geweest om het onderzoek vóór de verkiezingen af te ronden. Deze korte doorbreking van de 
radiostilte was effectief: afgesproken werd dat de medewerkers van Bureau Gemeentesecretaris(BGS) 
als eerste aanspreekpunt zouden fungeren. Vanaf dat moment kwam de gewenste informatie sneller 
beschikbaar. 
 
3.7  Tijdsbeslag 
Deelname aan de enquêtecommissie legde een groot tijdsbeslag op de commissieleden. Naast het 
reguliere werk als raadslid waren de commissieleden elke week verplicht aanwezig op de vergadering. 
De  tijdsinvestering was met name groot vanwege het besluit om het onderzoek niet uit te besteden en 
zelf door de commissie te laten doen. Dit betekende dat er veel stukken moesten worden gelezen. 
Bovendien leverden de commissieleden een bijdrage aan en waren ze aanwezig bij de gesprekken over 
de casussen waarover ze zich bogen. De periode kort vóór, tijdens en na de verhoren was eveneens 
zeer intensief. De voorbereiding van de verhoren, de drie dagen waarop de verhoren plaatsvonden en 
de uiteindelijke afronding van het rapport namen veel tijd in beslag. 
Gezien de tijdsdruk die op de enquête rustte, konden zaken die niet binnen de onderzoeksvraag pasten 
niet nader worden onderzocht. In het rapport zijn deze zaken wel benoemd om eventueel later nog 
verder uit de diepen in een vervolgonderzoek, mocht de raad daartoe beslissen. 
 
3.8  Rol van de voorzitter 
De voorzitter trad was verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het onderzoek. Daarnaast 
nam hij ook als onderzoeker deel aan het proces en voerde hij de redactie over het eindrapport. De 
logistieke aansturing van het onderzoek vond plaats door de ambtelijk secretaris in samenspraak met 
de voorzitter. 
 
3.9  Inzet budget 
Op basis van de door haar verzamelde informatie heeft de voorbereidingscommissie een begroting 
voor de enquête Vastgoed opgesteld. Vergeleken met enquêtes in andere gemeenten was het budget 
beperkt, wat een direct gevolg was van de keuze om zoveel mogelijk een beroep te doen op de eigen 
organisatie en middelen. Zo zijn geen externe vergaderzalen gehuurd, zijn de gesprekken grotendeels 
door eigen medewerkers samengevat en zijn de camerabeelden tijdens de verhoren ook door eigen 
medewerkers verzorgd. 
De kosten worden hieronder in twee tabellen weergegeven. In de eerste tabel zijn in het linker deel de 
begrote bedragen en in het rechter deel de werkelijke bedragen opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de 
secretaris en de raadsadviseur aanzienlijk meer uren in het project hebben gestoken dan begroot. Dit 
was mogelijk omdat de enquête samenviel met de wat stillere periode voorafgaand aan de 
raadswisseling. Dat de extra uren nauwelijks hebben geleid tot overschrijding van het budget vindt 
zijn oorzaak in het feit dat de extra uren zijn gemaakt tegen een – in vergelijking met extern 
ingehuurde ondersteuning - relatief gunstig (intern) uurtarief. 
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In de tweede tabel is het linker deel ongewijzigd, maar in het rechter deel is aangegeven wat de kosten 
zouden zijn geweest indien de extra uren van de secretaris en de raadsadviseur zouden zijn gemaakt 
door een extra externe onderzoeker. 
 

 
 
 
Uit de tweede tabel blijkt dat uitbesteding van de extra uren van de secretaris RKC en de raadsadviseur 
zou hebben geleid tot meerkosten ter grootte van ongeveer €35.000. Indien daarnaast de uren die door 
de commissieleden in het dossieronderzoek zijn gestoken eveneens zouden zijn uitbesteed (niet 
opgenomen in de tabel), zouden de kosten van de enquête naar alle waarschijnlijkheid tweemaal zo 
hoog zijn uitgevallen als de €85.000 die het project nu heeft gekost. 
 
 
 
4 CONCLUSIE 
 
De enquête is nog een jong instrument van de raad, opgezet in het kader van het dualistische stelsel. 
Dit feit had ook consequenties voor de uitvoering van het onderzoek. Tijdens de voorbereidingsfase is 
weliswaar gekeken naar eerder gehouden enquêtes bij andere gemeenten maar men leert toch 
voornamelijk uit eigen ervaring. De succesvol verlopen procedure is vooral te danken aan de goede 
voorbereiding, de degelijke onderzoeksopzet en de strakke planning.  
 
 

enquête vastgoed begroot werkelijk verschil

uren tarief totaal uren tarief totaal

secretaris 140 50 7000 496 50 24800 17800

extra onderzoeker 280 131,25 36750 201 112 22512 -14238

secretariaat 448 35,16 15751,68 490 35,16 17228,4 1476,72

specifieke expertise 56 187,5 10500 0 -10500

0

inzet raadsadviseur 56 50 2800 260 50 13000 10200

0

verslaglegging 3000 2950 -50

gesprekstraining 3000 875,8 -2124,2

overige kosten 4000 3306 -694

Totaal 82801,68 84672,2 1870,52

enquête vastgoed begroot werkelijk verschil

uren tarief totaal uren tarief totaal

secretaris 140 50 7000 140 50 7000 0

extra onderzoeker 280 131,25 36750 761 112 85232 48482

secretariaat 448 35,16 15751,68 490 35,16 17228,4 1476,72

specifieke expertise 56 187,5 10500 0 -10500

0

inzet raadsadviseur 56 50 2800 56 50 2800 0

0

verslaglegging 3000 2950 -50

gesprekstraining 3000 875,8 -2124,2

overige kosten 4000 3306 -694

Totaal 82801,68 119392,2 36590,52



 10 

5 AANBEVELINGEN  
 
 
Wanneer het instrument raadsenquête te gebruiken: 
 
1) Het is verstandig om de raadsenquêtes alleen in uitzonderlijke situaties te gebruiken. De 
raadsenquête is voor de raad een bruikbaar en krachtige instrument gebleken. Gebruik van het 
instrument is echter wel arbeidsintensief en kan een sterke belasting van de gemeentelijke organisatie 
betekenen. Voor onderzoek bestaan de nodige alternatieven. De raad kan een opdracht geven aan het 
college of de rekenkamercommissie verzoeken onderzoek uit te voeren. Daarnaast is er ook de 
mogelijkheid van een raadsonderzoek (dat wil zeggen een onderzoek direct in opdracht van de raad 
zonder de status van enquête).  
 
2) Het is verstandig om de raadsenquêtes alleen te gebruiken als het duidelijk is dat de overgrote 
meerderheid in de raad dat wil.  Een raadsenquête heeft altijd een duidelijke politieke component in de 
zin dat de raad andere wegen om aan informatie te komen niet meer vertrouwt. Het is echter niet aan te 
raden om de enquête te gebruiken in het “dagelijkse politieke handwerk” tussen partijen onderling. 
Dan wordt het instrument snel bot.  
 
 
Vormgeving van de enquête:  
 
3) Het is belangrijk om een duidelijk in tijd en omvang ingeperkt probleem te definiëren. Door de raad 
is de enquêtecommissie (vanwege de verkiezingen) in een enorme tijdsklem gezet. Achteraf gezien 
was de noodzaak efficiënt en doelgericht te zijn een voordeel. 
 
4) Om de inhoudelijke kant van het onderzoek en de kosten ervan te bewaken is het belangrijk om als 
commissie zelf het roer van het enquêteproces in handen te houden. Daarbij dienen de belangrijkste 
selectiecriteria voor leden en voorzitter van de commissie deskundigheid en tijd zijn. Het roer in 
handen houden wil overigens niet zeggen dat alles zelf moet worden uitgevoerd. Er kan afhankelijk 
van het wel of niet voldoende aanwezig zijn van (specifieke) deskundigheid en tijd bij commissieleden 
extern mensen worden ingehuurd. 
 
5) Met oog op efficiency van het proces is het belangrijk om in de gespreksprotocollen voldoende 
ruimte te laten om flexibel te kunnen inspelen op wat het onderzoek naar voren brengt en op 
praktische omstandigheden. 
 
 
De Haarlemse enquêteverordening: 
 
6) De evaluatie van de raadsenquête Vastgoed geeft geen aanleiding tot aanpassing van de 
Enquêteverordening gemeente Haarlem van 13 december 2003 (nr 689). 




