
Commissaris van de Koning 

 

 

 

   

 

Datum 
 26 mei 2021 

  
Zaaknummer 

2016-005258 

  
Onderwerp 

Bestuurlijke situatie  
gemeente Montferland 
  

Inlichtingen bij 

D. Oosterom 
026 359 80 21 
kabinet@gelderland.nl 

  

Blad 

1 van 2 

  
  

 

  

 

Gemeente Montferland 

De burgemeester 

T.a.v. de heer mr. P. de Baat 

Postbus 47 

6940 BA  DIDAM 

 

  
  
  

 

 

 

   

    
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag  

Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824  

 BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G  

026 359 99 99   

post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03  

www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751  

Geachte heer De Baat, 

 

De kwaliteit van het openbaar bestuur gaat mij aan het hart en vanuit mijn verantwoordelijkheid 

binnen de provincie Gelderland zet ik mij hiervoor in ten behoeve van de inwoners van Gelderland. 

Afgelopen periode heb ik meerdere signalen ontvangen, vanuit diverse gremia, over de bestuurlijke 

verhoudingen in de gemeente Montferland. Hierbij verwijs ik onder andere naar: 

− het rapport van de Rekenkamercommissie (januari 2020) over het achterblijven van het 

samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie; 

− het signaal dat mij vanuit het presidium heeft bereikt over de gedeelde bezorgdheid over de 

bestuurscultuur in de gemeente Montferland; 

− de in mei 2021 breed aangenomen motie van treurnis door de gemeenteraad van Montferland 

betreffende uw functioneren als voorzitter van de raad en de zorgen over het bestuursklimaat 

in de gemeente.  

 

Wij hebben elkaar hierover gesproken op 21 mei 2021. Over de toedracht van deze signalen wens ik 

graag nader geïnformeerd te worden. Om die reden verzoek ik u om een onafhankelijk verkennend 

onderzoek in te stellen naar de bestuurlijke verhoudingen binnen uw gemeente. Hierbij 

nadrukkelijk ingaand op de rolverdeling tussen de bestuursorganen raad, college en burgemeester 

en verhoudingen binnen de gemeenteraad inclusief uw eigen rol hierin.  

 

Over de uitkomsten van het verkennend onderzoek verzoek ik u om een objectief en duidend 

rapport met aanbevelingen voor de korte en langere termijn te laten opstellen door de 

onafhankelijk onderzoeker(s). Deze zou ik uiterlijk in september 2021 van u willen ontvangen, 

waarna ik graag in overleg met u treed over de eventuele vervolgstappen die uw gemeente in dit 

kader wenst te zetten.  
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Binnen de hierboven gestelde kaders wil ik u verzoeken om de onderzoekers de ruimte te geven om 

de verkenning naar inhoud en proces in professionele vrijheid en onafhankelijkheid uit te laten 

voeren. De kosten voor het verkennend onderzoek zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheid als 

rijksheer dragen. Middels mijn kabinetschef zal ik mij laten informeren over de voortgang 

gedurende het gehele proces.  

 

Ik wil u verzoeken om deze brief onder de aandacht te brengen van uw gemeenteraad en het college 

van B&W. Heel veel succes met het doen opstellen van de verkennende rapportage over de 

bestuurlijke situatie in de gemeente Montferland. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

John Berends 

Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland 

 

 


