
 
 
 
Motie Raadsonderzoek (ex art. 155.a  GemWet) 
 
De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 6 oktober 2020, in behandeling hebbend het 
raadsvoorstel Uitvoering Projecten Centrum (20RV037), 
  
Overwegende, dat 

- het Project Centrumvisie is afgerond, 
- evaluatie van dit project thans wenselijk en nodig is, 
- de Financiële commissie Centrumvisie evaluatie van dit project geadviseerd heeft, 
- door de Raad op 21 juli 2020 een rapport getiteld “Procesevaluatie Centrumvisie” is 

ontvangen, 
- dit rapport naar de mening van ondergetekenden alsook objectief bezien onvoldoende basis 

en uitgangspunten biedt voor een gedegen evaluatie, 
- verloop en afloop van het Project Centrumvisie vragen oproepen die een goed en gedegen 

onderzoek naar dit project noodzakelijk maken om tot juiste verantwoording aan de 
samenleving over dit project te kunnen komen, 

- het doen van dergelijk omvangrijk onderzoek bij voorkeur door de gemeenteraad zelf gedaan 
dient te worden en een raadsonderzoek als bepaald in art. 155a van de Gemeentewet het 
meest geëigende middel daartoe is, 

- bij het doen van voornoemd raadsonderzoek alle aspecten van dit project, zoals financiële en 
organisatorische, en besluitvormingsaspecten, zoals rol van gemeenteraad en van college, rol 
van andere partijen en betrokkenen, aan de orde kunnen komen en vragen daarover gesteld 
en beantwoord kunnen worden, 

 
In aanmerking nemende, dat, om tot het houden van dergelijk raadsonderzoek te kunnen komen, de 
Raad zich eerst in principe dient uit te spreken over wenselijkheid en noodzaak ervan,    
 
Spreekt uit, dat alle feiten en omstandigheden van dit project als thans bekend én voornoemde 
gronden wegend, het noodzakelijk en wenselijk is een raadsonderzoek, als bedoeld in art. 155a 
Gem.Wet, naar het verloop van het Project Centrumvisie, te houden,  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
NieuwDemocratischZeist 
Jan Bredius  
 
Toelichting 
Er moet onderzoek gedaan worden naar verloop van dit project. De redenen daarvoor zijn hierboven 
in de overwegingen genoemd. De enige juiste wijze waarop dit onderzoek gedaan kan worden is in 
de vorm van een raadsonderzoek als genoemd. 
Met deze motie doet de Raad een principiële uitspraak over het houden van dergelijk 
raadsonderzoek, dus onderzoek ex art. 155a Gem.wet, naar het Project Centrumvisie. Om vervolgens 
bedoeld onderzoek te kunnen houden dient een verordening daartoe door de Raad vastgesteld te 
worden, bij welke instelling en samenstelling van een onderzoekscommissie geregeld worden, 
onderzoeksvragen geïnventariseerd en geformuleerd dienen te worden, de wijze en locatie van 
vergaderen en houden van zittingen van de commissie geregeld moeten worden, en aanverwante 
zaken. 


