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¥ 
Memo 

Datum: 20 augustus 2008 

Aan: Presidium (vergadering 25 augustus 2008) 

Van: dhr. mr. drs.  M.  Huisman, raadsgriffier  

Onderwerp: Evaluatie behandeling jaarrekening/verslag, voorjaarsnota en eerste tussenrapportage  
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Een drietal onderdelen van de P&C cyclus zijn inmiddels afgehandeld, namelijk de jaarrekening 2007, 
de eerste tussentijdse rapportage en de voorjaarsnota 2008. Met nog één tussentijdse rapportage en 
de begroting te gaan wordt met deze notitie, net als vorig jaar, de balans opgemaakt: wat ging goed 
en wat kan beter. Voorafgaand aan deze notitie is inbreng gevraagd van de fractievoorzitters (zie e-
mail van 30 juni jl.).  
 
Jaarrekening/verslag 2007 en Verslag van bevindingen accountant  
 
Informatiefase 
Stukken waren beschikbaar op 16 mei 2008 (vaststellingsdatum college: 13 mei 2008). 

• Technische (raadsbrede) toelichting 19 mei 2008 (mondelinge ambtelijke toelichting).  
 
Meningsvormende fase 
Afzonderlijke commissievergaderingen op 2 juni 2008.  

• 1e en 2e termijn in vragen en antwoorden.  
• Advisering auditcommissie (n.a.v. behandeling op 21 en 28 mei 2008) aan raad. 

 
De auditcommissie heeft aan de raad een positief advies uitgebracht over de vaststelling van de 
jaarrekening, doch heeft daarbij wel gemeend in het bijzonder haar bezorgdheid te moeten uitspreken 
over een drietal aspecten: 

1. De accountant is inmiddels een onmisbaar onderdeel geworden van het "bedrijfsgeheugen". 
Dit als gevolg van het personeelsverloop en de achterblijvende ontwikkeling van de 
organisatie. Er is hier en daar sprake van terugval in de ontwikkeling. 

2. De accountant heeft aangegeven dat het integraal risico management nog onvoldoende is 
ingebed in de organisatie. Gelet op de voorgenomen grote projecten en de financiële positie 
van de gemeente is implementatie van risicomanagement van eminent belang. 

3. Het tijdig aanbieden en de transparantie van de jaarstukken liet te wensen over. De 
auditcommissie, maar ook de raad, moet zich in een tekort tijdsbestek een omvangrijk en 
complex document als de jaarrekening van de gemeente en het verslag van bevindingen van 
de accountant eigen maken. 

De auditcommissie heeft de raad aanbevolen hierover in nader overleg te gaan met het college. 
 
Door de auditcommissie is daarnaast opgemerkt dat onduidelijkheid bestaat over nut en noodzaak 
van deelprogramma’s en programma's, omdat de raad autoriseert en stuurt op het niveau van 
deelprogramma's. De commissie zou graag zien dat nog eens kritisch wordt gekeken naar de 
programma-indeling waarbij de deelprogramma's als zodanig vervallen.  
 
Voorts is in de auditcommissie met de portefeuillehouder financiën en de externe accountant van 
gedachten gewisseld over het informeren van de gemeenteraad inzake de voortgang van de 
ontwikkelingen in het Stadshart en de financiële implicaties. De accountant adviseert in ieder geval 
één keer per jaar een uitgebreide risicorapportage in vertrouwelijkheid aan de raad aan te bieden. 
De portefeuillehouder heeft aangegeven hiertoe voornemens te zijn en deze risicorapportage ook 
eerst nog aan een onafhankelijk deskundige voor te leggen alvorens deze aan de raad wordt 
aangeboden. De auditcommissie heeft de raad aanbevolen hierover met het college nadere afspraken 
te maken. 
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Besluitvormende fase 
Raadsvergadering 9 juni 2007, waarbij het voorstel in meerderheid (ongewijzigd) is aanvaard. 
Wethouder Fritzsche heeft daarbij toegezegd in alle tussenrapportages terug te zullen komen op de 
stand van zaken van de aanbevelingen van de accountant.  
 
Reacties (van o.a. fractievoorzitters) n.a.v. bovenstaande behandeling: 

• Het tijdpad vrij ongelukkig, maar wellicht kan dit niet anders.    
• Lastig dat er niet voldoende tijd was voor de voorbereiding en overleg met de fractie; de 

stukken graag eerder toezenden. 
 

Vragen aan het Presidium: 
Is de behandelwijze van de informatie- en meningsvormende en besluitvormende fase naar 
tevredenheid verlopen dan wel zijn er, mede op basis van bovenstaande reacties, verbeteringen aan 
te brengen? (zo ja, welke?).  
 
Voorjaarsnota 2008  
 
Informatiefase 
Voorjaarsnota was beschikbaar in de week van 19 mei 2008. 

• Technische (raadsbrede) toelichting 26 mei 2008 = mondelinge ambtelijke toelichting.  
• Tot en met 5 juni 2008 konden schriftelijke vragen worden ingediend, waarvan de antwoorden 

voor 11 juni zijn verspreid.  
 
Technische raadsbrede bijeenkomst werd goed bezocht. Voorts is door een enkele partij gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid technische vragen schriftelijk in te dienen. Tijdens de behandeling van 
de voorjaarsnota (via de algemene beschouwingen) is het aantal technische vragen beperkt gebleven.  
 
Meningsvormende en besluitvormende fase 
Raadsvergadering over voorjaarsnota (23 juni 2008, 16.00 – 23.00) aan de hand van de volgende 
planning: 
16.00 uur:   Opening vergadering. 
16.00 uur - 16.15 uur: Mogelijkheid tot inspreken burgers.  
16.15 uur - 17.30 uur: Algemene beschouwingen fracties (samenvatting).  
17.30 uur - 18.30 uur: Schorsing en maaltijd.  
18.30 uur - 19.30 uur:  Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders. 
19.30 uur - 20.00 uur: Schorsing. 
20.00 uur - 21.30 uur: Tweede termijn van de fracties. 
21.30 uur - 22.00 uur: Schorsing. 
22.00 uur - 22.30 uur:  Tweede termijn van het college van burgemeester en wethouders. 
22.30 uur - 22.45 uur: Korte schorsing. 
22.45 uur - 23.00 uur: Stemmingen/besluitvorming. 
23.00 uur:  Sluiting vergadering. 
 
De tweede termijn van de fracties en de schorsingen nadien over de ingediende amendementen en 
moties heeft er uiteindelijk toe geleid dat de vergadering ongeveer een uur uitliep.  
In totaal zijn er 34 amendementen en 7 moties ingediend. Daarvan heeft de raad 11 amendementen 
aanvaard, 7 ingetrokken en 16 verworpen. Van de moties is er 1 ingetrokken, zijn er 5 verworpen en is 
er 1 aangehouden tot de raadsvergadering van 25 juni.  
De voorjaarsnota is in meerderheid (geamendeerd) aangenomen.  
 
Reacties (van o.a. fractievoorzitters) n.a.v. behandeling voorjaarsnota: 

• procesmatig verliep het prima; alleen duurde vergadering langer dan gepland. 
• bij de behandeling van (stemming over) de amendementen en moties kort de inhoud 

vermelden (niet alleen de nummers noemen) voor de kijkers en luisteraars. 
• eerste termijn + de reactie van het college (1e instantie) leverde 2 uur vergadering op. Als de 

vergadering in z'n totaliteit verkort zou moeten worden, kan er op dit punt wellicht winst 
worden behaald (schriftelijke eerste ronde); 

• de 'technische' behandeling (in plaats van in de separate commissies) met de plenaire 
raadsbezetting laten plaatsvinden. 

• na behandeling van de voorjaarsnota in de commissies werd nog snel de ruimte, die de 
meicirculaire gaf, verwerkt. Dit maakte dat de eerder gemaakte algemene beschouwingen niet 
meer aansloten, het vertroebelde de discussie. 

• de behandeling van de voorjaarsnota in de raad zouden we niet meer op 1 avond moeten 
doen, dit wordt zo een marathon. 

• aantal moties/amendementen beperken d.m.v. (meer) voorafgaand overleg tussen fracties.  



 
3 

 
Vragen aan het Presidium: 
Is de behandelwijze van de informatie- en meningsvormende en besluitvormende fase naar 
tevredenheid verlopen dan wel zijn er, mede op basis van bovenstaande reacties, verbeteringen aan 
te brengen? (zo ja, welke?).  
 
Eerste TURAP 
 
De TURAP I was beschikbaar in de week 9 juni 2007. De eerste tussentijdse rapportage is ter 
kennisname aangeboden aan de raad en de uit deze rapportage voortvloeiende begrotingswijziging 
ter vaststelling (concept-raadsbesluit gewijzigd n.a.v. commissiebehandeling). 
Behandeling van de TURAP I heeft voor het zomerreces plaatsgevonden (commissievergadering 16 
juni en raadsbehandeling op 25 juni 2008). Over de kwaliteit van de TURAP I waren binnen de raad, 
evenals vorig jaar, de meningen verdeeld.  
 
Vragen aan het Presidium: 
Is de behandelwijze van de Turap I naar tevredenheid verlopen dan wel zijn er verbeteringen aan te 
brengen? (zo ja, welke?).  
 
Tot slot 
De auditcommissie heeft de evaluatie van de jaarrekening 2007 geagendeerd voor haar vergadering 
van 28 augustus a.s.. Voorgesteld wordt de bevindingen van de auditcommissie aan deze notitie (van 
het presidium) toe te voegen en deze vervolgens gezamenlijk onder de aandacht van het college te 
brengen (en i.a.a. de raads- en commissieleden).  
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