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MOTIE VAN WANTROUWEN 
tegen de wethouders van de gemeente Hellendoom 
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De raad van de gemeente Hellendoom bijeen in haar vergadering van 20 september 2011, 

Constaterende dat: 
• de gemeenteraad unaniem opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek 

naar de gemeentelijke garanties omtrent het nieuwbouwproject Nieuw Dunant; 
• de onderzoekscommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd aan de raad op 5 september 

2011; 
• de conclusies van de onderzoekscommissie duidelijk, glashelder en onderbouwd zijn 

geformuleerd. 

Overwegende dat: 
• het eerbiedigen van democratische basisprincipes, zoals de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur en transparantie van de besluitvorming, van het allerhoogste belang is voor 
alle overheidsorganen en dat het met voeten treden hiervan ernstige politieke consequenties 
heeft; 

• gebleken is dat de garantstelling niet goed gedocumenteerd is en dat er geen 
gespreksverslagen zijn gemaakt van cruciale (concern)vergaderingen, zoals bijvoorbeeld op 
12 juni 2009; 

• er betreffende de garantstelling sprake is van een collegiale collegebevoegdheid; 
• het huidige college rechtsgebonden is aan (private) besluiten van voorgaande colleges; 
• het voormalige college op grond van artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet de 

bevoegdheid had om de garantstellingen namens de gemeente Hellendoom te sluiten; 
• het voormalig college de gemeentewet heeft overtreden, omdat zij op grond van artikel 169 

lid 4 van de Gemeentewet de gemeenteraad inlichtingen had moeten verstrekken, omdat 
uitoefening van de bevoegdheid, zoals genoemd in artikel 160 lid 1 sub e van de 
Gemeentewet ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente Hellendoom; 

• gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet, het (voormalig) college geen besluit inzake de 
garantstellingen had mogen nemen, omdat de gemeenteraad in de gelegenheid had moeten 
worden gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het (voormalig) college te 
brengen; 

• het belang van de Hellendoornse burgers en de lokale democratie het allerhoogste belang is, 
dat iedere Hellendoornse overheidsdienaar dient te dienen. 

Besluit: 
Het vertrouwen op te zeggen in de 4 wethouders van de gemeente Hellendoom; omdat 

a. dit college gebonden is aan de (private) besluiten van voorgaande colleges en 
b. het voormalige college in strijd heeft gehandeld betreffende de "garantstellingen Nieuw 

Dunant" met de bepalingen, zoals genoemd in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet. Het 
huidige college is gelet op de eerste bullet rechtsgebonden aan dit besluit; 

c. er sprake is van een (collectieve) collegiale collegeverantwoordelijkheid betreffende de 
garantstellingen; 

d. er tijdens en voorafgaande aan de raadsvergadering van 20 september geen daadwerkelijke 
consequenties door dit college genoemd zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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