MEMORANDUM
2018RGW34

DATUM

27-2-2018

AAN

Commissie RGW

VAN

Kees de Kruijf/Karin Peters

DOORKIESNUMMER

0618300606

ONDERWERP

Ter kennisname: opstart onderzoek Dolderseweg

Aanleiding
Met dit memo informeren wij u over de opstart van het onderzoek Dolderseweg. De begeleidingscommissie heeft
het voornemen de commissie RGW regelmatig op deze wijze te informeren.

Toelichting
Op 5 februari 2018 hebben de Staten de motie Dolderseweg aangenomen, waarmee het besluit werd genomen
om het opdrachtgeverschap voor het onafhankelijk onderzoek geheel aan PS te laten. Op 19 februari heeft de
aftrapbijeenkomst van de begeleidingscommissie voor het onderzoek plaatsgevonden. Deze bijeenkomst had als
bespreekonderwerpen:

Terugblik op het besluit

Hoe zien we het proces van het onderzoek

Keuze van het onderzoeksbureau

De onderzoeksvragen

Borging richting PS/RGW.
Geconstateerd werd, dat het besluit van PS breed wordt ondersteund. De heer De Kruijf is voorzitter en
woordvoerder. Hij zal de commissie RGW en het college op de hoogte houden van de voortgang. Op het
Stateninformatiesysteem zal alle informatie rond dit onderzoek goed vindbaar bij elkaar worden gebracht.
De intentie is om het onderzoek vóór het zomerreces af te ronden, met een rechtstreekse agendering in PS.
De onderzoeksvragen van GS dienen als basis, en zullen beantwoord moeten worden in het onderzoek. In klein
comité is op 26 februari gesproken over de aanvullende vragen vanuit PS. Dit betreft deels verdiepende en
gedetailleerde vragen, maar ook worden nieuwe onderzoeksthema’s genoemd. Het gaat dan om de
klachtenprocedure, integriteit en de handelwijze en reacties van GS nadat de kwestie aan het rollen is gebracht.
Deze vragen en aanvullingen zullen meegenomen worden in het onderzoek.
Ook is verkennend gesproken over het te kiezen onderzoeksbureau. In eerste instantie zal de
begeleidingscommissie bij de tweede vergadering op 5 maart een gesprek aangaan met de Randstedelijke
Rekenkamer.
De begeleidingscommissie zal bestaan uit:
Kees de Kruijf (voorzitter), Erna Kotkamp (GroenLinks), René Dercksen (PVV), Osman Suna (PvdA), Gijs van
Leeuwen (SGP), Astrid Ens (VVD), Tineke Koelewijn (CDA), Mieke Hoek (50PLUS), Hans Boerkamp (D66), Arne
Schaddelee (CU), Menno Boer (SP). Ambtelijke ondersteuning: Ruud Poort.

