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Onderwerp: onderzoek naar berichtgeving rondom voormalig wethouder Duindam 

 

 
 
De raad besluit: 
 

1. De onderzoeksopzet cq aanvraag offerte, vastgesteld door het Presidium op 7 januari 2016, 
zoals bijgevoegd bij dit voorstel, vast te stellen. 
 

2. De leden Ekelschot (voorzitter), Noorthoek, Van Assem, Brouwer en Van Hameren te 
benoemen in de begeleidingscommissie. 

 
 

Inleiding:  

Eind 2015 verscheen er in de lokale media een artikel over (vermeende) belangenverstrengeling 
van één van de wethouders in Woerden, de heer J.I.M. Duindam, inzake een ICT-project van de 
gemeente met het bedrijf Gemboxx. Wethouder Duindam was destijds betrokken bij de oprichting 
van dit bedrijf. Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2015 heeft deze wethouder mede als 
gevolg hiervan zijn ontslag aan de raad aangeboden.  
 
Door deze kwestie is, danwel kan, ook een bepaald beeld naar buiten toe rondom de lokale 
Woerdense politiek ontstaan. De raad wil daarom helderheid hebben over wat er precies is 
gebeurd.  
 
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad impliciet besloten tot het (laten) verrichten van een 
onafhankelijk onderzoek naar alle aspecten die met deze kwestie te maken hebben. Vervolgens 
heeft het Presidium van de gemeenteraad op 7 januari jl. een nadere duiding gegeven van de 
scope en kader van het onderzoek. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde onderzoeksopzet cq 
aanvraag offerte. Het onderzoek wordt procedureel begeleid door een daartoe aangestelde 
commissie bestaande uit vijf raadsleden. Dit zijn de voorzitter van het Presidium, twee leden van de 
oppositie en twee leden van de coalitie. De commissie wordt ambtelijk ondersteund vanuit de 
griffie. 
 
De raad wordt met dit voorstel gevraagd de onderzoeksopzet cq aanvraag offerte vast te stellen en 
de leden van de begeleidingscommissie te benoemen. 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Het voorgestelde onderzoek heeft niet de formeel juridische basis van artikel 155a Gemeentewet 
e.v. (raadsenquête), maar betreft een “lichtere” vorm. In artikel 108 van de Gemeentewet staat dat 



de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente aan het 
gemeentebestuur wordt overgelaten. In dat licht dient dit voorstel te worden gezien. 

Beoogd effect: 

Met dit voorstel wordt beoogd helderheid te verschaffen ten aanzien van alle aspecten rondom de 
kwestie die ertoe heeft geleid dat wethouder Duindam zijn functie heeft neergelegd en de rol die de 
desbetreffende betrokken daarbij hebben gehad (burgemeester, college, raad).  
Een onderzoek naar de feiten, het doen van en analyse, het geven van een oordeel en het geven 
van een advies voor de toekomst. 

Argumenten: 

Het is niet wenselijk dat er in de samenleving onduidelijkheid is over de achtergronden van deze 
kwestie. Met de voorgestelde vorm van onderzoek houdt de raad volledig de regie. 

Kanttekeningen: 

Omdat voor een adequate beantwoording van een aantal onderzoeksvragen mogelijk de 
medewerking van derden nodig is, kan het zijn dat er onverhoopt toch nog onduidelijkheid op een 
aantal punten blijft bestaan. Derden kunnen in dit onderzoek juridisch niet worden gedwongen hun 
medewerking te verlenen. 

Financiën: 

In de begroting is geen budget opgenomen voor de kosten van het onderzoek. De raad moet op een 
later moment beslissen op welke wijze de kosten worden gedekt. Dit kan bijvoorbeeld in de 
bestuursrapportage 2016. 

Uitvoering: 

De begeleidingscommissie zal het onderzoek procedureel coördineren. 

Communicatie: 

Na vaststelling door de raad zal er een persbericht worden uitgedaan. Het eindrapport is 
vanzelfsprekend openbaar. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

Aanvraag offerte d.d. 7 januari 2016 

 De indiener: Presidium 

  De griffier De voorzitter 

 

 

  E.M. Geldorp H.R.M. Ekelschot 

 
 


