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Onderzoek naar ‘rol van de raad ten tijden van crisis’ door rekenkamercommissie ’sHertogenbosch

Geachte raadsleden,
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daartegen getroffen zijn, hebben grote
impact op het functioneren van de samenleving. Ook de burgers en bedrijven in ‘s-Hertogenbosch
worden hier zwaar door getroffen. Keuzes over de bestrijding van het virus hebben directe
consequenties voor ‘s-Hertogenbosch.
Tijdens de eerste fase van de coronacrisis heeft uw raad gekozen voor een terughoudend optreden
en heeft daarmee de regionale en gemeentelijke bestuurders de ruimte gelaten bij de besturing van
deze crisis. De bestuurders hebben u vanaf het begin van de crisis regelmatig geïnformeerd over
gemaakte keuzes en de maatregelen die zij hebben getroffen om de negatieve gevolgen van de
coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen.
Nu de crisis langer voortduurt, ligt landelijk en in ‘s-Hertogenbosch de vraag op tafel op welke wijze
de raad weer haar normale functie kan vervullen. Met andere woorden, de vraag is op welk moment
en in welke mate de raad zijn democratisch-bestuurlijke rol weer (volledig) kan oppakken.
Voor de beantwoording van deze vraag zijn twee elementen van groot belang. De eerste is de
formele vraag wat de juridische positie van de raad is. De tweede wat de raad zelf wil.
Onderzoek

Zeker nu de crisis nog voortduurt willen we als Rekenkamercommissie de gemeenteraad van ’sHertogenbosch met een ‘onderzoek’ ondersteunen bij het reflecteren en vooruitkijken op de rol van
de gemeenteraad tijdens een crisissituatie zoals de coronacrisis. In overleg met het presidium is
besloten dat de rekenkamercommissie u bij deze afwegingen terzijde zal staan op twee manieren. Dit
doet zij door:
- Het op compacte en overzichtelijke wijze in beeld brengen van de formele positie van de
raad volgens de huidige wetgeving en het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(Twm) dat bij de Tweede Kamer is ingediend (wat mag de raad?).
- Het faciliteren van een gesprek met vertegenwoordigers van de fracties over de eigen
gedachten van de raad over haar kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol (wat wil de raad?).

De Rekenkamercommissie zal het onderzoek uitvoeren in samenwerking met Crisislab1. De offerte
van Crisislab is gegund na oriënterende gesprekken met drie onderzoeksbureaus waarvan er twee
een offerte uit hebben gebracht.
Om een brede inbreng vanuit uw raad mogelijk te maken, worden alle fracties gevraagd om uit hun
midden een fractielid als deelnemer af te vaardigen. De gesprekken zullen plaatsvinden in de
avonden van 17 en 18 september 2020, onder leiding van prof. Ira Helsloot van Crisislab. Aan deze
bijeenkomsten zullen ook leden van de Rekenkamercommissie deelnemen. Naar gelang uw voorkeur
kunt zich nu al opgeven voor één van deze data via de secretaris van de rekenkamercommissie, Derk
Berends (d.berends@s-hertogenbosch.nl).
Als raadslid wordt u ook uitgenodigd om voorafgaande aan deze gesprekken per mail, telefoon of
videogesprek eventuele visies en of vragen te delen met Crisislab. Dat kunt u (nu al) doen door te
mailen naar de heer Jacco Vis via j.vis@crisislab.nl en telefoonnummer 06-11775228.
Resultaat

De Rekenkamercommissie vindt een goede afstemming met de gemeenteraad essentieel. Een
onderzoek heeft immers alleen zin als raadsleden en fracties nauw betrokken worden en
antwoorden krijgen op hun vragen.
In onze ogen is de opbrengst van dit onderzoek allereerst dat raadsleden de wettelijke (huidige en
toekomstige) kaders waarbinnen zij hun rol spelen ten tijde van een crisis, krijgen aangereikt.
Daarnaast levert dit onderzoek inzichten op in hoe de andere Bossche raadsleden de afgelopen
maanden hebben ervaren en wat ze voor de komende periode zouden willen.
Planning

Dit onderzoek kent vanwege de actualiteit een korte doorlooptijd. Het onderzoek is in de laatste
week van augustus gestart en wordt in de laatste week van september afgerond.
In de raadsvergadering van 6 oktober zal een korte inhoudelijke rapportage van het onderzoek aan u
worden voorgelegd, bestaande uit een factsheet over de juridische positie van de raad en een verslag
van de opbrengst van de gesprekken, voorzien van een afsluitend raadsvoorstel.
Wij hopen u met deze brief goed geïnformeerd te hebben over het onlangs gestarte onderzoek naar
de rol van de raad ten tijde van crisis. Wij realiseren ons dat ook de maand september een drukke
vergadermaand voor raadsleden is. Toch zouden we graag zien dat raadsleden deelnemen aan de
gesprekken met de onderzoekers, zodat er een goed beeld ontstaat van de rol die u als raad tijdens
een crisis passend vindt.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Eric Verkaar
Waarnemend voorzitter Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
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De stichting Crisislab verzorgt onderzoek, opleiding, training en advies op het terrein van veiligheid en
crisisbeheersing. Crisislab ondersteunt het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (www.crisislab.nl).

