
11INK10340 l l ö - K X . «-=*• 

< ß V/i/b KöP ÖSè> 

Burger 
Belang 

j» ra ra ra ^^ s m. m S ra K ® 8B s H M" 
$ sê ra ss m vsdgP «ws ^mw «s is vmagP m m m *%&&> 

De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 20 september 
2011, 

Constaterend dat: 

de onderzoekscommissie "Garantstellingen Nieuw Dunant" haar opdracht gedegen en 
conform het daartoe strekkende raadsbesluit d.d. 16-12-2010 heeft uitgevoerd 
de uitkomsten voor de gemeenteraad een goede basis zijn geweest voor beraadslaging 
en oordeelsvorming. 

Overwegende dat: 

als gevolg van de samenstelling van de projectorganisatie, onvoldoende afstemming en 
kritische reflectie binnen het toenmalige college, er in 2009 onder grote (tijds)druk 
beslissingen zijn genomen: 
a. waartoe het college de bevoegdheid niet had zonder de instemming van de 

gemeenteraad; 
b. waarbij de raad deels niet tijdig, deels onvolledig en onjuist is geïnformeerd en 

daardoor belemmerd is haar controlerende taken uit te voeren; 

Spreekt als haar mening uit: 

dat de gemeenteraad de antwoorden op de onderzoeksvragen en onderzoeksconclusies 
onderschrijft, daarbij nadrukkelijk stellend dat het antwoord op vraag 5 inzake de 
gedragscode politieke ambtsdrager, uitsluitend betrekking heeft op niet getoonde openheid en 
zorgvuldigheid. 

Besluit: 

van de bestuurders uit het vorige college die thans nog als gemeenteraadslid of 
wethouder een publiek ambt bekleden, een persoonlijk in deze vergadering uit te spreken 
excuus te verlangen voor het ter zake gevoerde beleid; 

- het college opdracht te geven een door de raad vast te stellen protocol op te stellen dat 
naar het oordeel van de raad van toepassing kan worden verklaard bij majeure 
investeringen en beslissingen waarbij verantwoordelijkheden, projectorganisatie en 
bevoegdheden van raad en college vooraf sluitend zijn geregeld. 

- van de reactie van het huidige college op het rapport Gemeentelijke garanties Nieuw 
Dunant kennis te nemen, inclusief de toezegging de aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie te zullen overnemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Nijverdal, 20 september 2011 
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