De raadsenquête en u:
Begeleiding op maat
Wat is een raadsenquête?
Sinds 2002 hebben gemeenteraden het wettelijke recht om een raadsenquête in te stellen. Ze maken daar inmiddels steeds vaker gebruik van.
Hierbij organiseert de gemeenteraad hoorzittingen en verhoren (onder ede) om zo de feiten over een specifiek onderwerp te achterhalen en lessen te
leren voor de toekomst.
Vrijwel altijd gaat dat gepaard met politieke spanning en intense aandacht in de media. Niet zelden staan de reputaties van huidige of voormalige
bestuurders of van de gemeenteraad op het spel. Onder omstandigheden kunnen ook externe organisaties of bedrijven die bij het onderzochte
probleem betrokken zijn, in de aandacht staan.

Waar moet u op letten?
Raadsenquêtes zijn een instrument om in problematische situaties de waarheidsvinding en politieke
verantwoording vorm te geven. Een enquête vormt
dan ook altijd een bijzonder moment in onze democratie. Bestuurders en gemeenteambtenaren zijn
vanzelfsprekend verplicht om medewerking te
verlenen.

Meines Holla & Partners kan in beginsel alle betrokken partijen bijstaan, maar natuurlijk nooit meer dan één partij in dezelfde enquête.
Maar ook anderen kunnen worden uitgenodigd om
gehoord te worden. Alle betrokkenen doen er verstandig aan zich goed voor te bereiden op de enquête. Dat
komt het werk van de enquêtecommissie ten goede,
en daarmee het politieke proces.

Hoe overleeft u een enquête?
Meines Holla & Partners kan u en uw organisatie
van begin af aan adviseren en begeleiden tijdens
het hele proces.

Bij voorkeur begint u daarmee niet pas wanneer de
(openbare) verhoren naderen, maar door u tijdig te
oriënteren op uw eigen positie en rol en die van uw
organisatie.

We analyseren de situatie, volgen de ontwikkelingen, adviseren u over de te nemen stappen
(bijvoorbeeld over de te verzamelen informatie),
begeleiden u desgewenst bij alle relevante
gelegenheden en we trainen u intensief en op
maat, niet met een standaardtraining of media
coaching, maar uitgaande van uw positie,
persoon en probleem en specifiek gericht op uw
rol in de politieke arena.

Voorbeelden vraagstellingen
- Hoe kan ik het beste omgaan met verzoeken van de
enquêtecommissie om informatie?
- Welke risico’s loop ik en loopt mijn organisatie?
- Wat is er mis gegaan en hoe licht ik onze rol zo goed
mogelijk toe?
- Hoe moet ik mij straks zelf opstellen tegenover een
kritische commissie, in het licht van de schijnwerpers?

Vanzelfsprekend stemmen wij dit af op het
specifieke raadsonderzoek en op uw specifieke
wensen.

Met deze en tal van andere vragen krijgt u te maken
wanneer de Gemeenteraad beslist tot het houden van
een raadsenquête naar een probleem waarbij u nauw
betrokken bent. Goede voorbereiding maakt daarbij
alle verschil.

We kunnen op verschillende momenten in het
proces starten, en ons desgewenst concentreren
op het persoonlijk voorbereiden van de (onder
ede) te verhoren personen.
Kortom: alles van strategische begeleiding tot
praktische training. Wij leveren altijd maatwerk
en stellen uw wensen en behoefte centraal.

Graag bepalen wij samen met u de inhoud
en omvang van de begeleiding en training.
Telefoon: 070-362 25 52
E-mail: info@meinesholla.nl
Website: www.meinesholla.nl

Onze ervaring
Meines Holla & Partners - opgericht in 1994 - is toonaangevend op het gebied van lobbyen, public affairs en strategische (politieke) communicatie. Ons
kantoor heeft jarenlange ervaring in de ondersteuning van mensen en organisaties die geconfronteerd worden met een ‘optreden’ tegenover politieke
colleges zoals de Gemeenteraad of de Tweede Kamer, tijdens een enquête of hoorzitting.
Bert Bakker, oud-Kamerlid van D66 en aan ons kantoor verbonden, was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die de gebeurtenissen in
Srebrenica onderzocht. Hij weet als geen ander hoe een enquêtecommissie te werk gaat. Samen met een team van onze medewerkers heeft Meines
Holla & Partners een reeks van klanten geadviseerd ten behoeve van politieke onderzoeken.

