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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 18 mei en 8 november jl. is door twee belanghebbende burgers woonachtig in de gemeente 

Stichtse Vecht, de heren H. Bos en N. Land, een brief naar de gemeenteraad van Stichtse Vecht 

gestuurd. Hierin maken zij melding van in hun ogen vermeende schendingen van wet- en 

regelgeving die verband houden met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (verder: 

bestemmingsplan) en in het bijzonder de zogenaamde ‘Weideschuur’.  

In genoemde brieven geven de heren Bos en Land aan, dat de gemeenteraad bewust niet juist is 

geïnformeerd door het college, dat stukken zijn achtergehouden en dat selectief ‘gewinkeld’ is in 

documenten. Verder wordt in de brieven melding gemaakt van een ‘zeer ongezonde mengeling van 

belangen’ tussen de ambtelijke organisatie van de gemeente Stichtse Vecht en derde partijen.  

Concreet worden door de heren Bos en Land in dit kader de volgende mogelijke schendingen 

genoemd: 

 Het ten onrechte door de gemeente ontkennen van het bestaan van een ABC-advies; 

 Het selectief gebruiken van informatie; 

 Het onvolledig en onjuist beantwoorden van zienswijzen; 

 Belangenverstrengeling tussen ambtelijk organisatie en derde partijen. 

Daarnaast wordt door de heren Bos en Land melding gemaakt van enkele, in hun ogen, 

twijfelachtige projecten. Zij noemen: 

 Wellness loods - De Slootdijk 1; 

 De Hondenkennel – Rijksstraatweg 188; 

 De Werf; 

 Het Kasteel Loenersloot. 

 

1.2 Onderzoeksvraag 

Naar aanleiding van de brieven van de heren Bos en Land heeft de gemeenteraad een 

onderzoekscommissie ingesteld. De commissie voert het opdrachtgeverschap uit namens de raad. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, Berenschot. In gesprek met de 

onderzoekers van Berenschot heeft de onderzoekscommissie aangegeven inzicht te willen in het 

gehele proces van totstandkoming en vaststelling van het bestemmingsplan. Daarnaast dient in het 

onderzoek in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de door de heren Bos en Land 

aangedragen mogelijke schendingen en eventuele andere mogelijke schendingen die worden 

gemeld. Dit leidt tot de volgende onderzoeksopdracht: 
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‘Breng alle feiten en omstandigheden in beeld die betrekking hebben op het proces van 

totstandkoming en vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en 

onderzoek meldingen van mogelijke schendingen van wet- en of regelgeving die een relatie 

hebben met het bestemmingsplan. Stel vervolgens vast of sprake is van schending van wet- 

en of regelgeving. Geef tenslotte een oordeel over het proces van totstandkoming en de 

vaststelling’ 

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wenst de raad inzicht in het proces van 

totstandkoming van het bestemmingsplan en eventuele schending van wet- en/of regelgeving 

daarmee verband houdend. Anderzijds wenst de raad lering te trekken uit de totstandkoming van 

het bestemmingsplan en aanbevelingen waarmee toekomstige procedures verbeterd kunnen 

worden. 
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2. Kaders en uitgangspunten van het onderzoek 

Op basis van een eerste analyse van beschikbare documentatie, gesprekken met ambtenaren en 

het eerste gesprek tussen onderzoekers en raadscommissie is een aantal kaders en 

uitgangspunten opgesteld voor het onderzoek. Deze worden onderstaand uiteengezet. 

2.1 Twee parallelle sporen 

Het onderzoek bestaat uit twee delen, een procesevaluatie en een onderzoek naar mogelijke 

schendingen op het gebied van integriteit. 

Deel 1 – procesevaluatie 

De procesevaluatie bestaat uit het in kaart brengen van het proces van totstandkoming van 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Daarbij gaat het om de vraag wie, op welk moment, 

wat heeft gedaan. Daarnaast worden achtergrond en beweegreden van het handelen in beeld 

gebracht (het waarom). Op de diepgang en reikwijdte van de evaluatie en het daarbij behorende 

evaluatiekader wordt in paragraaf 2.3 dieper ingegaan.  

Deel 2 – onderzoek meldingen mogelijke schending van wet- en regelgeving  

Dit deel van het onderzoek heeft betrekking op eerdergenoemde meldingen die gedaan zijn door de 

heren Bos en Land en door andere inwoners van de gemeente. Bij de gemeente inmiddels door vijf 

mensen aangegeven dat zij een melding in zullen dienen of is al een melding ingediend.  Ook is het 

mogelijk dat gedurende het onderzoek nog andere meldingen binnenkomen. Deze meldingen 

worden beoordeeld op ontvankelijkheid, waarna ze, na tussenkomst van de raadscommissie, 

inhoudelijk worden onderzocht. Dit betekent dat alle relevante feiten en omstandigheden worden 

onderzocht en af worden gezet tegen een normenkader. De diepgang en reikwijdte van het 

onderzoek naar de meldingen wordt in paragraaf 2.3 nader besproken. 

2.2 Betrokkenen moeten zich gehoord voelen 

De in de brief genoemde vermeende schendingen van wet- en regelgeving betreffen gevoelige en 

beladen onderwerpen. Wanneer dergelijke (al dan niet op waarheid beruste) en andere signalen 

lang rondzingen in de organisatie, gemeenschap en gemeenteraad zorgt dit voor onrust en schade 

aan het onderlinge vertrouwen. Voor alle betrokken burgers dient derhalve, net als voor de heren 

Bos en Land, ruimte te zijn mogelijke schendingen van wet- en regelgeving te melden. Het 

onderzoek dient te voorzien in deze mogelijkheid. Daarnaast is het van belang dat de melders zich 

gehoord en serieus genomen voelen.  

Aan de kant van de gemeente zijn diverse ambtenaren en bestuurders betrokken geweest bij de 

totstandkoming van het bestemmingsplan. Zij spelen een belangrijke rol bij de reconstructie van de 

feiten. Voor hen, de gemeentelijke organisatie en de gemeente in zijn geheel is het schadelijk 

wanneer aantijgingen lange tijd de ronde doen zonder dat er duidelijkheid is over hun 

betrokkenheid. Voor alle betrokkenen is het daarom van groot belang dat alle relevante feiten en 

omstandigheden in beeld worden gebracht.  
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2.3 Het onderzoek vraagt om heldere afbakening 

Duidelijke afbakening is een voorwaarde om het onderzoek tot een succes te maken. Zonder 

afbakening ontstaat discussie over de resultaten van het onderzoek en mogelijk onrust in plaats van 

duidelijkheid. Onderstaand worden diepgang en reikwijdte per onderzoeksonderdeel uiteen gezet.  

Deel 1 – procesevaluatie 

De procesevaluatie richt zich op het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan. Grofweg 

onderscheiden worden de volgende processtappen onderscheiden: totstandkoming voorontwerp, 

totstandkoming  ontwerp, beantwoording en verwerking zienswijzen, vaststelling, activiteiten in het 

kader het beroep). Doel van het onderzoek is om een compleet beeld te geven van alle relevante 

feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het proces van totstandkoming van het 

bestemmingsplan. Het onderzoek dient een zodanige diepgang te hebben dat een beoordeling kan 

worden gegeven over het doorlopen proces. Deze beoordeling gaat over het handelen van het 

college, raad en de ambtelijke organisatie. Berenschot brengt de feiten en omstandigheden in beeld 

die nodig zijn om hierover een uitspraak te kunnen doen. De feiten en omstandigheden gaan in 

ieder geval over: 

 De context waarbinnen het proces van totstandkoming zich afspeelde 

 De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan 

 Verdeling van verantwoordelijkheden, taken en activiteiten binnen de ambtelijke organisatie 

inclusief externe inhuur 

 Rol en betrokkenheid van de portefeuillehouder, de overige bestuurders en college van B&W 

 Alle relevante afspraken die tussen college/ambtelijke organisatie belanghebbenden en/of 

derden in dit kader zijn gemaakt 

 De wijze waarop afspraken en toezeggingen gemonitord worden en worden nagekomen 

 De wijze waarop de raad is betrokken bij totstandkoming van het bestemmingsplan en de 

besluitvorming hieromtrent (frequentie, tijdigheid, volledigheid) 

 De wijze waarop intern en extern is gecommuniceerd over het proces 

 De rol van de provincie bij het proces 

 De betrokkenheid van de omgeving (bewoners, bedrijven en instellingen) op het proces en hoe 

hiermee informeel en formeel is omgegaan 

 Het risicomanagement 

Het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan beoordelen we op basis van wettelijke 

voorschriften zoals onder andere opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke 

verordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.  
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Deel 2 – onderzoek meldingen mogelijke schending van wet- en regelgeving 

Dit onderzoeksonderdeel richt zich op meldingen van mogelijke schendingen van wet- en 

regelgeving verband houdend met het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan. Niet 

elke melding van een inwoner wordt inhoudelijk onderzocht. Om hiervoor in aanmerking te komen, 

dient een melding aan een aantal ontvankelijkheidscriteria te voldoen. Deze criteria hebben zowel 

betrekking op de aard als de inhoud van de melding. 

 Relatie met proces van totstandkoming bestemmingsplan Landelijk gebied Noord 

De melding dient een relatie te hebben met het proces van totstandkoming van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 

 Concreetheid melding 

De melding van een mogelijke schending van wet- en regelgeving dient zo concreet (verifieerbaar) 

te zijn dat deze getoetst kan worden aan het normenkader. Van een mogelijke schending is geen 

sprake indien de melding louter gestoeld is op vage vermoedens en geruchten, of wanneer het 

informatie uit tweede hand betreft. In geval van informatie uit tweede hand zal zo mogelijk de direct 

betrokkene worden benaderd. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.  

 Bevestiging melding 

Een melding van één persoon dient ondersteund te worden door een tweede melding die betrekking 

heeft op dezelfde mogelijke schending. Deze tweede melding kan zowel in de vorm van een 

aanvullende verklaring door een objectieve derde (sprekende getuige) als door ander bewijs (stille 

getuige). Een stille getuige kan bijvoorbeeld een document, e-mail of geluidsopname zijn. 

Mogelijke uitkomsten ontvankelijkheidstoets 

De toets op bovenstaande ontvankelijkheidscriteria heeft drie mogelijke uitslagen: 

1. De melding houdt geen verband met de totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied Noord.  

Gevolg  de melding wordt niet verder onderzocht 

2. Het is onduidelijk of de melding verder voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria 

Gevolg  er wordt contact gezocht met de melder om te onderzoeken of de melding aan de 

ontvankelijkheidscriteria voldoet 

3. De melding voldoet aan alle ontvankelijkheidscriteria 

Gevolg  alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de mogelijke 

integriteitsschending kunnen in beeld worden gebracht. 

Wat betreft het laatste punt bepaalt uiteindelijk de raadscommissie of de melding daadwerkelijk 

onderzocht wordt.  
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2.4 Uitgangspunten van de aanpak 

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de onderzoeksaanpak: 

 Oordeel op basis van feiten, niet van geruchten: Berenschot maakt in zijn onderzoeken expliciet 

onderscheid tussen feiten, geruchten en meningen. Enkel op basis van feiten komt Berenschot 

tot een oordeel. 

 Veeleisend ten aanzien van documenten: Juist omdat Berenschot haar onderzoeken en 

oordelen baseert op feiten, zijn zij veeleisend ten aanzien van het verzamelen van te 

onderzoeken documenten. Dit kan ook betekenen dat commissie voor Berenschot het college 

van Burgemeester en Wethouders of de raad kan verzoeken geheimhouding van bepaalde 

documenten af te halen, zodat deze documenten voor het onderzoek kunnen worden gebruikt. 

Als het gaat om vertrouwelijke documenten van derde partijen, dan zal Berenschot in overleg 

treden om te achterhalen in hoeverre van die vertrouwelijke documenten gebruik mag worden 

gemaakt.  

 Op basis van hoor en wederhoor: Berenschot gebruikt hoor en wederhoor om feiten nog 

scherper te krijgen en om betrokkenen in staat te stellen feiten aan te vullen. Hoor en wederhoor 

vindt niet alleen plaats op (relevante) delen van het conceptrapport, maar ook op de 

gespreksverslagen. 

 Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid: Onderzoeken naar de handelwijze van personen kunnen 

een enorme invloed hebben op hun leven. Vandaar dat Berenschot maximale zorgvuldigheid 

betracht en alle verkregen informatie vertrouwelijk behandelt. Het is daarbij van belang de 

betrokkenen een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven. Dit wordt vastgelegd in een 

onderzoeksprotocol dat voorafgaand aan een gesprek aan de respondent wordt uitgereikt.  

 Onafhankelijk: De eindrapportage wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van 

Berenschot. Berenschot brengt het rapport uit aan de opdrachtgever, de onderzoekscommissie 

van de gemeenteraad. Het rapport zal in beginsel openbaar wordt gemaakt. 
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3. Plan van aanpak 

In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt. Het plan van aanpak ziet er 

schematisch als volgt uit:  

 

3.1 Oriëntatie – Praktische afspraken, startgesprek, oriënterende gesprekken  

Het onderzoek vangt aan met de oriëntatiefase. Tijdens deze fase worden oriënterende gesprekken 

gevoerd met betrokkenen. Daarnaast worden een onderzoeksprotocol, evaluatiekader en 

normenkader opgesteld. Tot slot wordt een mogelijkheid in het leven geroepen voor inwoners om 

zich te melden. 

Inhoudelijke oriëntatie  

Om de reikwijdte en mogelijk omvang van het onderzoek goed in te kunnen schatten, zijn 

gesprekken gevoerd met twee ambtenaren betrokken bij de totstandkoming van het 

bestemmingsplan. Ook is een eerste documentstudie verricht om de meldingen van de heren Bos 

en Land in perspectief te kunnen plaatsen.  

Onderzoeksprotocol, evaluatiekader, normenkader 

Naast een inhoudelijke oriëntatie worden een onderzoeksprotocol, evaluatiekader en normenkader 

opgesteld. In het onderzoeksprotocol worden regels vastgelegd omtrent vertrouwelijkheid en 

omgang met informatie. Dit protocol wordt voorafgaand aan een interview uitgereikt aan de 

geïnterviewde. Het evaluatiekader geeft de aspecten weer die in het kader van de procesevaluatie 

nader onderzocht worden (zie voor eerste aanzet paragraaf 3.2). Het normenkader omvat relevante 

wet- en regelgeving als de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening en 

gedragscodes bijvoorbeeld op het gebied van integriteit. Op basis hiervan worden het proces en de 

vermeende schendingen beoordeeld. 

Mogelijkheid tot het doen van een melding 

Een derde aspect van de oriëntatiefase betreft het bieden van de mogelijkheid voor burgers om zich 

te melden met een mogelijke schending van wet- en of regelgeving verband houdend met het 

proces van totstandkoming van bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Na de meldingen van de 

Oriëntatie 

Onderzoek 
Procesevaluatie 

Onderzoek            
Mogelijke 

integriteitsschendingen 

Rapportage 
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heren Bos en Land zijn andere meldingen binnengekomen bij de gemeente en hebben burgers 

aangegeven een melding in te gaan dienen. Om burgers de mogelijkheid te geven een melding te 

doen wordt gedurende twee weken (tot en met 14 februari) na behandeling van voorliggende plan 

van aanpak in de raad de mogelijkheid geboden bij de griffie een melding te doen. Mogelijke 

meldingen worden door de griffie doorgeleid naar de onderzoekers van Berenschot, die deze 

meldingen vervolgens beoordelen op hun ontvankelijkheid.  

Bijeenkomsten onderzoekscommissie 

Tijdens de oriëntatiefase wordt tweemaal bijeengekomen met de raadscommissie. De eerste maal 

om het plan van aanpak te bespreken en de tweede maal om het onderzoeksprotocol, 

evaluatiekader en normenkader vast te stellen.  

3.2 Onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit een procesevaluatie en het onderzoeken van meldingen die betrekking 

hebben op mogelijke schending van wet- en of regelgeving. Dit zijn twee parallelle sporen met de 

nodige overlap. De overlap zit in te bestuderen documenten en af te nemen interviews. 

Onderstaand zetten we uiteen welke stappen in het onderzoek genomen zullen worden.  

3.2.1 Onderzoek meldingen 

Zoals eerder aangegeven zal enkel inhoudelijk onderzoek worden verricht naar ontvankelijke 

meldingen. Dit betekent dat een melding een relatie moet hebben met het proces van 

totstandkoming van het bestemmingsplan, voldoende concreet moet zijn en moet worden bevestigd. 

Bij de gemeente zijn verschillende meldingen binnengekomen waaronder de melding van de heren 

Bos en Land. Daarnaast is het mogelijk dat nog meer meldingen binnen zullen komen. 

Onderzoek melding Bos en Land 

Door de heren Bos en Land zijn verschillende mogelijke schendingen gemeld. Een deel van deze 

meldingen is duidelijk en kan inhoudelijk worden onderzocht. Met betrekking tot deze meldingen 

worden alle relevante feiten en omstandigheden in beeld gebracht en afgezet tegen het 

normenkader. Daartoe zullen documenten worden onderzocht en met betrokkenen worden 

gesproken.  

Een ander deel van de meldingen van de heren Bos en Land behoeft nadere toelichting. 

Berenschot zal hen binnenkort uitgebreid hierover spreken. Nadat deze meldingen zijn getoetst op 

ontvankelijkheid neemt de raadscommissie op basis van een voorstel van Berenschot een 

beslissing over het al dan niet inhoudelijk onderzoeken van deze meldingen. 

Onderzoek overige meldingen  

Bij de gemeente zijn inmiddels verschillende andere meldingen binnengekomen. Daarnaast bestaat 

de mogelijkheid voor (voormalig) inwoners van de gemeente Stichtse Vecht om een melding doen 

die betrekking heeft op een mogelijke schending van wet- en of regelgeving verband houdend met 

het proces van totstandkoming van bestemmingsplan. Meldingen worden behandeld op de manier 

zoals beschreven in paragraaf 2.3. Dit betekent dat een melding op ontvankelijkheid beoordeeld zal 
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worden. Om de ontvankelijkheid van een melding vast te kunnen stellen kan het noodzakelijk zijn 

oriënterend te spreken met de melder of een derde, dan wel documentonderzoek te verrichten.  

Nadat de periode waarin meldingen gedaan kunnen worden is verstreken en de mogelijke 

meldingen zijn getoetst op ontvankelijkheid neemt de raadscommissie op basis van een voorstel 

van Berenschot een beslissing over het al dan niet inhoudelijk onderzoeken van ontvankelijke 

meldingen.  

Indien de raadscommissie besluit tot inhoudelijk onderzoek van een melding dan worden alle 

relevante feiten en omstandigheden in beeld gebracht en afgezet tegen het normenkader. 

3.2.2 Documentonderzoek 

Zoals aangegeven is inmiddels gestart met het bestuderen van documentatie die betrekking heeft 

op de totstandkoming en vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij gaat het niet alleen om 

inhoudelijke documenten als conceptplannen en zienswijzen, maar ook om procesdocumenten, 

werkafspraken en correspondentie tussen gemeente en stakeholders.  

Op basis van de verzamelde informatie zal een concept feitenrelaas worden opgesteld waarin op 

hoofdlijnen het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan is beschreven. Dit feitenrelaas 

wordt opgebouwd langs het wettelijk verankerde proces van totstandkoming van een 

bestemmingsplan.  

Het feitenrelaas staat enkel ter beschikking aan het onderzoeksteam. Op basis van het feitenrelaas 

wordt een gespreksleidraad opgesteld die als basis dient voor de te voeren interviews met 

betrokkenen.  

Documentonderzoek in het kader van meldingen van mogelijke schending van wet- en regelgeving 

bestaat uit het bestuderen van het dossier omtrent de Weideschuur. Ook bij andere nader te 

onderzoeken meldingen dienen documenten te worden onderzocht. Uit wordt gegaan van maximaal 

vijf te onderzoeken meldingen naast de Weideschuur. 

3.2.3 Interviews 

Om een goed beeld te krijgen van het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Noord en mogelijke schending van normen zal worden gesproken met: 

 Ambtenaren en externe adviseurs betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Noord 

 (Oud) bestuurders en voorzitter raadscommissie betrokken bij de totstandkoming van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord dan wel de Weideschuur 

 Vertegenwoordigers van de provincie 

 Melders en andere betrokkenen bij meldingen 

De gesprekken vinden in beslotenheid plaats en worden met twee adviseurs gevoerd. Berenschot 

maakt van deze gesprekken een verslag dat ter verificatie aan de gesprekspartner wordt 

voorgelegd. Gespreksverslagen worden niet met de opdrachtgever of derden gedeeld. Nadat de 
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interviews zijn afgenomen is het vaak noodzakelijk enkele verificatiegesprekken te voeren. Ook van 

deze gesprekken wordt, indien noodzakelijk, een verslag gemaakt en ter verificatie aan de 

gesprekspartner voorgelegd. 

Omdat op dit moment nog onduidelijk hoeveel extra meldingen binnen zullen komen is moeilijk in te 

schatten hoeveel gesprekken in totaal gevoerd zullen worden. Inclusief verificatiegesprekken wordt 

uitgegaan van in totaal 25 interviews.  

3.2.4 Bijeenkomsten commissie 

In deze fase komt de commissie twee keer bijeen. De eerste keer na het aflopen van de periode 

waarin een melding gedaan kan worden om tot een keuze te komen welke meldingen nader 

onderzocht gaan worden. De tweede keer voordat wordt aangevangen met de analyse. Op basis 

van een sheet presentatie worden de eerste inzichten met de commissie gedeeld. 

 

3.3 Rapportage – Hoor- en wederhoor en rapportage  

3.3.1 Conceptrapportage - Hoor en wederhoor  

Op basis van de documentstudie en interviews wordt een concept rapportage opgesteld. 

Vervolgens worden, om de validiteit te borgen, bij de belangrijkste betrokkenen (delen van) het 

concept rapport voor hoor en wederhoor voorgelegd. Zij worden in de gelegenheid gesteld om 

feitelijke onjuistheden te corrigeren. Het voorleggen van deze rapportage geschiedt onder 

geheimhouding. Wie wat wordt voorgelegd, wordt door Berenschot bepaald. 

3.3.2 Definitief rapport 

Na de wederhoor wordt het definitieve concept eindrapport opgesteld en met de raadscommissie 

besproken. Deze rapportage bevat de volgende onderdelen:  

Procesevaluatie 

 Een chronologisch overzicht van alle feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het 

proces van totstandkoming van het bestemmingsplan. 

 Een analyse en beoordeling van het proces van totstandkoming.  

Onderzoek meldingen 

 Een chronologisch overzicht van feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de 

ontvankelijke meldingen van de heren Bos en Land. 

 Een geanonimiseerde beschrijving van alle gedane meldingen, inclusief wijze waarop hiermee is 

omgegaan. 

 Een overzicht van feiten en omstandigheden die betrekking hebben op ontvankelijke meldingen. 

 Een analyse en beoordeling van het gemeentelijk handelen op basis van een vooraf vastgesteld 

normenkader. 
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Integraal 

 Aanbevelingen op basis van de analyse en boordeling van de procesevaluatie en het onderzoek 

naar de meldingen. 

Vervolgens wordt het definitieve rapport opgesteld en aan de raad aangeboden. Berenschot zal 

indien gewenst bij de presentatie aanwezig zijn.  

3.4 Planning 

Voor het onderzoek stellen we onderstaande planning voor. Uiteraard kan in overleg met de 

raadscommissie de planning worden aangepast. Het aantal te onderzoeken meldingen kan wellicht 

consequenties hebben voor de planning.  

 

 

Weeknummers 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23 - 24

Fase

Oriëntatie

Opstellen PvA (gesprekken, documenten)

Bijeenkomst raadscommissie

Opstellen evaluatiekader - normenkader

Bijeenkomst raadscommissie

Onderzoek

Meldingstermijn

Bijeenkomst raadscommissie

Documentstudie

Interviews

Bijeenkomst raadscommissie

Rapportage

Concept rapportage - Hoor en wederhoor

Bijeenkomst raadscommissie

Eindrapportage


