20bb1107

Raadsonderzoek Warmtebedrijf

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 januari 2020 (raadsvoorstel nr. 20bb225),
gelezen de motie-verheij e.a. d.d. 12 november 2019 'Enquéte Warmtebedrijf' (19bb23564),
waarin de road besloten f e e t een raadsonderzoek te hoyden near het gevoerde bestuur bij
het dossier Warmtebedrijf vanaf het lnltlatlef tot oprichting;
gel et op de artikelen 155a-155f van de Gemeentewet, de Onderzoeksverordening
Rotterdam 2003 en artikel 33 van het Reglement van Orde veer de vergadering van de road
2018,

besluit:

I. Een onderzoek in to stellen near het gevoerde bestuur bit het dossier Warmtebedrijf vanaf
het lnltlatlef tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020,
II. Een onderzoekscommissie in to stellen bestaande uit een voorzitter, een
plaatsvervangend voorzitter en drie Ieden;

III. Als omschrijving van onderwerp van onderzoek vast te stellen:
Hoe is de besluitvorming in relate tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de
gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het inltlatlef tot oprichting in 2005 tot
1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekker?
Subvragen:

- Welke maatschappelijke en financiéle afwegingen zijn daarbij gemaakt?
- Zijn de risico's inzichtelijk gemaakt en was dit afdoende? En hoe zijn de risico's
gemanaged?

- Is de gemeenteraad geinformeerd over het dossier en de daaraan verbonden risico's en
was deze informatie adequaat?

- Hoe is ambtelijk en bestuurlijk invulling gegeven aan de governance van de deelneming in
het Warmtebedrijf en was dit adequaat?
IV. De onderzoekscommissie te verzoeken het onderzoek in de eerste f e l t van September
2020 af te ronden en de road het onderzoeksrapport aan te bieden,
V. In te stemmer met de voorgestelde wijze van ondersteuning van de
onderzoekscommissie door de griffie en een onderzoeksbureau;
VI. De motie Verheij e.a. 'Enquéte Warmtebedrijf' (19bb23564) als afgedaan te
beschouwen.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2020.

De grittier,

De voorzitter,
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