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Stellingen Behorende bij het proefschrift De functionele waarde van
het lokale enquêterecht van I. de Haan, maart 2021. 1. De regeling
van het lokale enquêterecht in de Gemeentewet biedt onvoldoende
waarborgen voor het proportioneel gebruik van het lokale
enquêterecht. 2. De manier waarop gemeenteraden het lokale
enquêterecht regelen laat zien dat er geen behoefte bestaat bij
gemeenteraden het controle-instrument zelf nader vorm te geven. 3.
Een lokale enquête heeft alleen toegevoegde waarde boven andere
controle-instrumenten wanneer met een lokale enquête alle feitelijke
informatie wordt verkregen. 4. Het argument dat het lokale
enquêterecht een zwaar controle-instrument is wordt zowel gebruikt
om een lokale enquête te houden als om een lokale enquête niet te
houden. 5. Externe ondersteuners hebben veel invloed op de
vormgeving (vraagstelling en aanpak) van het onderzoek en het
gebruik van de bevoegdheden bij een lokale enquête. 6. Hoewel het
niet de bedoeling is dat tijdens het gebruik van het lokale
enquêterecht door de enquêtecommissie politieke consequenties
worden verbonden aan de uitkomsten, is het ondenkbaar dat het
lokale enquêterecht vrij is van politieke invloeden en belangen. 7.
De kosten die gepaard gaan met het houden van een lokale enquête
vormen een belangrijke factor voor met name kleine gemeenten om
af te zien van het houden van een lokale enquête. 8. Doordat de
onderzoeksdossiers van de lokale enquêtes in veel gevallen geheel of
gedeeltelijk geheim of incompleet zijn, zijn de uitkomsten van een
lokale enquête niet te verifiëren wat de democratische legitimatie
van het onderzoek niet ten goede komt. 9. Raadsleden hebben
onvoldoende kennis van het gebruik van het lokale enquêterecht. 10.
De geconstateerde gebreken bij het gebruik van het lokale
enquêterecht zijn niet enkel op te lossen door aanpassing van de
Gemeentewet. 11. De overeenkomst tussen het schrijven van een
proefschrift en bergbeklimmen is dat je nooit weet hoe lang het
duurt voordat je de top bereikt.
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