
MOTIE

Voorstelnummer:

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen op 20 mei 2021,

Onderwerp: Integriteitsonderzoek n.a.v. het proces van visievorming en ontwikkelkader Lange Weeren

De Raad constaterende dat:
 Via de mail en sociale media diverse grensoverschrijdende beschuldigingen zijn geplaatst aan ons 

gemeentebestuur;

 Per brief dreigend taalgebruik is geuit, dat wij rekening moeten houden met individuele 
aansprakelijkheid, rechtszaken en forse schadeclaims indien wij met dit voorstel instemmen;

 Opponenten van dit voorstel geen enkel middel lijken te schuwen om de raad op andere gedachten te 
brengen;

 De financiële belangen groot zijn, het onduidelijk is welke actoren met welke belangen of zelfs 
belangenverstrengeling dit besluitvormingsproces oneigenlijk beïnvloeden.

De Raad overwegende dat:
 Het vertrouwen van burgers in de overheid het fundament is van onze democratische rechtstaat;

 Een gedragscode is vastgesteld door raad en college die de integriteit beoogt te waarborgen;

 Elk raadslid een eigen afweging moet kunnen maken van alle relevante belangen om tot een oordeel 
te komen zonder opdracht van anderen;

 Het democratisch besluitproces van de raadsleden zonder druk en dreiging moet worden 
uitgeoefend;

 Door de opponenten de grenzen van het maatschappelijk geaccepteerd lobbyisme zijn overschreden;

 Door de georganiseerde sociale druk, op TV, in de krant en via sociale media, vraagtekens gezet 
kunnen worden bij de integriteit en eigenheid van de besluitvorming door deze raad, dan wel door 
individuele raadsleden;

 Deelname aan de stemming over besluiten ingevolge de gemeentewet niet is toegestaan bij 
zakelijke- of privébelangen.

De Raad roept College en Raad op om: 
 Een uitgebreid onafhankelijk integriteitsonderzoek te laten doen naar belangenverstrengeling en 

strijdig handelen met wet- en regelgeving en naar het mogelijk onrechtmatig handelen dan wel 
onrechtmatig beïnvloeden van het gehele besluitvormingsproces betreffende de visie en het 
ontwikkelkader van de Lange Weeren.
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