9c.

Motie (gewijzigd)
(Raadsenquête Hansa)

De raad van de gemeente Boxmeer, in vergadering bijeen op 8 februari 2018;
gezien de brief van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk d.d. 16 november 2017;
overwegende, dat het rapport van de Rekenkamercommissie d.d. 10 juli 2017 veel
duidelijk maakt over het inmiddels ongeveer 10 jaren voortslepende project Hansa
waarin zowel door het college als de raad beslissingen zijn genomen die met de kennis
van nu nooit genomen zouden zijn of anderszins gehandeld had moeten worden;
het nader onderzoek van de Rekenkamercommissie nog steeds een onvoldoende volledig
beeld schetst van wat zich precies heeft afgespeeld;
de raad hierin volledige openheid van zaken wenst en naar nu ten finale blijkt dit alleen
bewerkstelligd zou kunnen worden door het instellen van een raadsonderzoek in de vorm
van een raadsenquête als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet waarbij (oud)
bestuurders en ambtenaren gehouden zijn alle stukken te overleggen en onder ede
kunnen worden gehoord;
gelet op artikel 155a e.v. van de Gemeentewet en de Enquêteverordening Boxmeer;
is van oordeel dat:
een enquêtecommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet met alle haar
toekomende bevoegdheden een reconstructie moet maken van wat zich in het project
Hansa met name in de beginjaren heeft afgespeeld en daarbij in beeld moet brengen of
er ook nadien momenten waren waarop het college de betrokkenheid van de gemeente
Boxmeer in het project had moeten stoppen;
verzoekt:
de griffier met een vertegenwoordiger uit iedere fractie een voorstel voor te bereiden ter
besluitvorming in de raadsvergadering van 28 maart 2018 over de instelling en
bemensing van een voorbereidingscommissie die een plan van aanpak voor het
onderzoek maakt waarin de verdere uitwerking en van onderzoeksvraag, het tijdpad, het
benodigde budget en de in- en externe ondersteuning nader uitgewerkt zal worden ter
besluitvorming in de raadsvergadering van 31 mei 2018
en gaat over tot de orde van de dag.
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