
Voorzitter,  

Op verzoek van de fracties van Westland Verstandig en LPF-Westland hebben we nu een 

extra raadsvergadering, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, om te beraadslagen over 

de wenselijkheid om per direct te beschikken over de feitelijke informatie die geleid heeft tot 

de 9 observaties in de rapportage van bevindingen van februari 2018 aangaande uitvoering 

motie 7 november 2017: bevordering goed functioneren gemeentebestuur. 

Voorzitter, de fractie ChristenUnie-SGP heeft de motie, ingediend door de LPF op 7 

november 2017 aangaande “Bevordering goed functioneren gemeentebestuur” gesteund. Na 

het verschijnen van de Rapportage van bevindingen van februari 2018 is de motie ‘opvolgen 

aanbevelingen en follow-up uit de rapportage van bevindingen’ van 20 februari 2018 

raadsbreed ingediend, dus door alle 9 fracties.   

De fractie ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de aanbevelingen en de follow-up uit de 

rapportage door de nieuwe raad en college worden uitgevoerd. Deze afspraak hebben we 

met elkaar gemaakt op 20 februari jl. De burgemeester heeft in de raadsvergadering 

toegezegd dit voortvarend op te pakken en de raad hierbij te betrekken en een plan van 

aanpak aan de nieuwe raad en bestuur voor te leggen.  

Wij begrijpen niet dat vandaag in een extra raadsvergadering teruggekomen wordt op eerder 

gemaakte afspraken. Of heeft het te maken met de verkiezingskoorts en zijn partijen erop uit 

bestuurders, raadsleden of ambtenaren te beschadigen?? Daar willen wij niet aan 

meewerken! 

Voorzitter, afgelopen dinsdag was op BNR radio een uitzending juridische zaken, waar voor 

het onderzoek naar bestuurlijke integriteit, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van 

Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio, ruim 3200 Nederlanders zijn geïnterviewd. 

Op de (open) vraag wat Nederlanders verstaan onder integriteit komt als eerste het woord 

eerlijkheid naar boven. In de tweede plaats wordt het woord belang genoemd. Het gaat 

hierbij zowel om het niet handelen uit eigen belang door ambtenaren en bestuurders, als om 

het vooropstellen van het belang van de burger. Ook het vermijden van 

belangenverstrengeling en vriendjespolitiek maakt hier deel van uit. Een derde waarde die 

komt bovendrijven is transparantie, ook wel openheid genoemd. Andere belangrijke 

elementen zijn het nakomen van afspraken en betrouwbaarheid. 

Als fractie ChristenUnie-SGP kunnen we dit volledig onderschrijven. Laat dat duidelijk zijn! 

Jammer genoeg krijgen in dit landelijk onderzoek het gemeentelijk bestuur en 

ambtenaren een 6,5 voor integriteit. Een magere voldoende uitgedeeld door 3200 

inwoners. Er is in heel Nederland nog veel te verbeteren, ook voor de gemeente 

Westland. 

Laten wij deze handschoen oppakken en zorgdragen dat dit in onze gemeente goed 

geregeld gaat worden en ons houden aan eerder gemaakte afspraken uit de motie van 

20 februari jl 

Voorzitter, wij zullen nu ingaan op het initiatief raadsbesluit ingediend door LPF en Westland 

Verstandig. 

Verzoek1: 

Vóór 21 maart a.s. de 9 observaties nader uit te werken en aan te geven welke bestuurders, 

raadsleden en ambtenaren buiten hun boekje zijn gegaan.  



Onze fractie wacht de reactie van de burgemeester af, maar volgens ons heeft de 

burgemeester al een aantal keren aangegeven niet over nadere gegevens  

Verzoek 2: 

Bij niet voldoen aan verzoek 1 het RKC opdracht te geven voor een feitenonderzoek 

aangaande de 9 observaties uit de rapportage. 

De fractie ChristenUnie-SGP staat niet direct te trappelen om dit RKC onderzoek uit te 

voeren. Het duurt vrij lang en als we niet oppassen gaan we het onderzoek nog verder 

uitbreiden met mogelijk andere observaties. En over welke periode gaan we het dan hebben, 

de afgelopen 4 jaar??  Welke wethouders en oud-wethouders worden hierbij betrokken? 

Weverling en El Mokaddem! 

Ons advies is om vast te houden aan de eerdere toezeggingen van de burgemeester: 

opstellen plan van aanpak in samenspraak met de nieuwe raad en college . 

We wachten de reactie van de burgemeester af, alvorens een definitief besluit hierover te 

nemen. 

Dank u 

 

  

 


