
 

 
 
Motie  Onderzoek naar bestuurscultuur 
 
De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 10 juli 2017 ter bespreking van 
de moties vreemd aan de orde; 
 
 
Constaterende dat: 
- er geen sprake is van een stabiel stadsbestuur; 
- het  stadsbestuur bezig moet zijn met Arnhem en de Arnhemmers. 

 
 

 Is van mening dat: 
- een stabiel stadsbestuur nu en de komende jaren van belang is voor Arnhem; 
- de vele coalitiewisselingen en vertrekkende bestuurders Arnhem schaden. Het 

kost bij elk vertrek tijd om weer orde op zaken te stellen. Het beschadigt de 
reputatie en het schaadt het vertrouwen in de politiek, vandaar dit onderzoek; 

- een stabiel stadsbestuur van belang is voor goede en in ieder geval werkbare 
verhoudingen binnen het gemeentehuis en ook richting partners in de stad, de 
regio en de provincie; 

- een kort en stevig onderzoek naar de bestuurscultuur van belang is waarna we 
met goede handvatten weer alle energie kunnen steken in de stad. 

 
 
Spreekt de raad zich uit: 
- dat het van belang is om zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de 

Arnhemse bestuurscultuur. Resultaten bij voorkeur in september; 
- de Rekenkamer te vragen dit onderzoek uit te voeren; indien de Rekenkamer dit 

niet tijdig kan/wil doen, een extern bureau te vragen dit te doen;  
- dat de gemeenteraad opdrachtgever is;  
- dat het onderzoek zich dient te richten op een beschrijving en analyse van de 

huidige bestuurscultuur maar vooral ook gericht is op oplossingsrichtingen; 
- dat bij het onderzoek in ieder geval raadsleden, (oud)collegeleden, ambtenaren, 

regiobestuurders, belangrijke partners in de stad bevraagd dienen te worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
PvdA   VVD    GroenLinks    Arnhem Centraal  
Martien Louwers Leendert Combée Cathelijne Bouwkamp Lea Manders 
 
 
 
 
ChristenUnie   VA    Partij voor de Dieren  AOP 
Addy Plieger  Kürsat Bal  Leo de Groot   Ton van Beers 
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