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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u de eindrapportage aan van het rekenkameronderzoek naar restantkredieten
binnenstad en kredietvoteringen (2018 - 088).
Vraagstelling
Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie inzicht willen geven op welke wijze over
projecten wordt gerapporteerd aan de raad en in hoeverre de raad daarbij zijn kaderstellende en
controlerende rol kan vervullen.
In het onderzoek is aan de hand van de projecten “binnenstadsplannen” en “betere buurten”
nagegaan op welke wijze deze kredieten zijn voorgelegd aan de raad en op welke wijze de raad
daarbij instrumentarium is aangereikt om deze projecten te kunnen volgen. Ook is onderzocht op
welke wijze over deze projecten wordt gerapporteerd aan de raad en in hoeverre de raad daarbij
zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen.
In de eindrapportage treft u de omschrijving van de aanpak van het onderzoek en de resultaten
en best practice van het onderzoek aan. Het onderzoek leidt tot een aantal conclusies en
aanbevelingen die zijn opgenomen en toegelicht in de eindrapportage (pagina 9 en verder).

Beeld uit het onderzoek en reactie college
De rekenkamercommissie dankt het college voor haar reactie. De rekenkamercommissie
onderschrijft het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. De gemeente doet over het
algemeen wat er is afgesproken in de financiële beheersverordening over de voorbereiding op en
het volgen van kredietvoteringen (projecten) in de tijd. Ook gaat de organisatie welwillend om
met extra informatieverzoeken. Qua tijdigheid en juistheid van de informatievoorziening doet de
organisatie het goed. Alleen qua volledigheid en relevantie van de stuurinformatie kunnen nog
stappen worden gezet. Dit geldt met name bij de tussentijdse verantwoording.
De rekenkamercommissie benadrukt daarbij dat, gegeven de constateringen die gemaakt zijn in
het rapport, een voortvarende besluitvorming van de raad, gezien de actualiteit en het volgen
van projecten, wenselijk is.
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Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek en de conclusies, doet de rekenkamercommissie de volgende
aanbevelingen aan de raad:
1. Geef het college de opdracht om op korte termijn een aantal heldere en uniforme
spelregels op te stellen over kredietvoteringen:
a. Spreek bij kredietvoteringen als college van te voren met de raad af waarover en
wanneer er terug gerapporteerd dient te worden.
b. Neem hierbij niet alleen de financiële aspecten (wijzigingen) in aanmerking, maar juist
ook de niet-financiële aspecten. Niveau, frequentie en inhoud kunnen hierdoor per
situatie (gevoteerd krediet) verschillen, afhankelijk van de sturingsbehoeften van de
raad.
c. De afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over bij welke afwijkingen van omvang en aard
afstemming met de raad noodzakelijk is.
d. Bij het maken van deze afspraken is het belangrijk dat de gemeenteraad zich beperkt
tot het invullen van haar kaderstellende rol als toezichthouder. Onderdeel daarvan is
een afweging te maken in hoeverre afspraken praktisch goed uitvoerbaar zijn en bij
welke vorm van betrekken van de raad het gewenste effect gerealiseerd wordt.
2. Geef het college de opdracht om dergelijke afspraken (aanbeveling 1) bij ieder
raadsvoorstel over kredietvoteringen vast te leggen in een standaard paragraaf met als
strekking ‘Hoe houden wij elkaar op de hoogte’.
3. Geef het college de opdracht om de tussentijdse verantwoordings- en bestuursrapportages
toegankelijker te maken door:
a. Informatie rond specifieke gevoteerde kredieten, langlopende projecten te bundelen
(bijv. prestaties direct koppelen aan doelstellingen en/of gemaakte afspraken in de
paragraaf ‘Hoe houden wij elkaar op de hoogte’).
b. Verwijzingen naar andere documenten en/of andere delen van de rapportage te
voorkomen, zodat raadsleden alle relevante informatie niet zelf bij elkaar hoeven te
puzzelen (volledigheid).

Voor een toelichting op de aanbevelingen verwijzen wij naar de eindrapportage. Het onderzoek is
in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door het bureau Deloitte.

Hoogachtend,

De rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
Marcel Hoogwout (voorzitter)
Marcel van den Heuvel
Angelique Hubens

Bijlage:

•

•

Eindrapport onderzoek rekenkamercommissie: restantkredieten binnenstad en
kredietvoteringen, Deloitte d.d. 18-1-2018 (2018-088);
Brief college aan rkc betreft bestuurlijk wederhoor kredietvoteringen (2018-088).
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