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Gevraagd besluit:
1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Op het juiste spoor en volgens schema'
over te nemen;
2, Dat het college van burgemeester en wethouders, voor 1 december 2014, de raad een
voorstel doet over de wijze van uitvoering van de aanbevelingen.
Publiekssamenvattlng
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van raadsbesluiten over aanbevelingen
die uit rekenkamercommissieonderzoeken voortkomen. De rekenkamercommissie heeft geconcludeerd dat de
informatievoorziening vanuit het college van burgemeester en wethouders beter kan. Daarnaast stelt de
rekenkamercommissie vast dat de raad meer mogelijkheden moet krijgen om de uitvoering van raadsbesluiten
inzake rekenkamercommissieonderzoeken te monitoren.
Inleiding
Sinds de oprichting van de rekenkamercommissie begin 2005 heeft de rekenkamercommissie bijna twintig
onderzoeken gedaan. In deze onderzoeken is een groot aantal aanbevelingen gedaan. Om de raad te
informeren over de uitvoering van de door de raad vastgestelde aanbevelingen, is het voorliggende onderzoek
verricht. Uit dit onderzoek komt een aantal conclusies en aanbevelingen naar voren die de raad beter in staat
stelt zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van
de gemeenteraad ten aanzien van de uitvoering van het gemeentelijke bestuur. Door een duidelijke structuur en
projectmatige aanpak krijgt de raad inzicht in de uitvoering van raadsbesluiten inzake rekenkameronderzoeken.
Kader
De doelstelling van de rekenkamercommissie is, kortweg, het ten behoeve van de gemeenteraad toetsen van
het functioneren van het gevoerde bestuur, opdat het functioneren (verder) kan worden verbeterd. Om deze rol
te kunnen vervullen, verricht de rekenkamercommissie onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De raad besluit op basis van de "Verordening op de
Rekenkamercommissie Den Helder 2011" over dit door het presidium opgestelde raadsvoorstel inzake het
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie.
Argumenten
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na documentenstudie, interviews en onderzoek
ter plaatse. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamer conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Het college heeft in haar reactie laten weten, soms met nuance, achter de conclusies en aanbevelingen te
staan.
Conclusies
1. Het college legt tot nu toe (in jaarrekening 2012 in beperkte mate) geen verantwoording af en
communiceert niet structureel met de raad over de stand van zaken van de uitvoering van
raadsbesluiten van rekenkamercommissieonderzoeken. Vanuit haar actieve informatieplicht zou het
college moeten rapporteren over de (aangepaste) wijze van uitvoering.
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2.

Uit het managementonderzoek trekt de rekenkamercommissie de conclusie dat er veelal geen
duidelijke bestuurlijke en projectmatige aanpak plaatsvindt bij de uitvoering van raadsbesluiten van
rekenkamercommissieonderzoeken. De rekenkamercommissie verwacht een aanpak zoals
weergegeven in het toetsingskader (bijlage 1 bij het onderzoek).

3. Raadsleden zien niet toe op (worden onvoldoende ondersteund in ) uitvoering van een raadsbesluit van
een rekenkamercommissieonderzoek. Er bestaat geen systeem waardoor de raad periodiek herinnerd
wordt aan de gegeven opdrachten. De monitoringsmogelijkheden van de raad zijn in die zin beperkt.
Aanbevelingen
1. De rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad aan om in het raadsbesluit bij een rapport van de
rekenkamercommissie de opdracht te verstrekken om aanbevelingen uit te voeren, de aanbevelingen
op te nemen in het raadsbesluit en zo nodig een extra opdracht toe te voegen, zoals een
terugkoppeling van de aanpak of de opdracht om de voortgang op te nemen in reguliere
rapportagemomenten en bijvoorbeeld een deadline te noemen. De rekenkamercommissie constateert
dat dit bij recente raadsbesluiten meer wordt gedaan.
2.

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad het college opdracht te geven om in de planning
en control documenten (bijvoorbeeld bij de tussenrapportage en jaarrekening) inzicht te geven in de
voortgang van de uitvoering van opdrachten van de raad in het algemeen (moties, toezeggingen etc.)
en van recente aanbevelingen van de rekenkamercommissie in het bijzonder. De jaarrekening 2013 is
daarvoor een geschikt eerste moment.

3. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad de voortgang van de uitvoering van
raadsbesluiten in het algemeen en door de raad vastgestelde aanbevelingen van rekenkamerrapporten
in het bijzonder actief te bewaken. Indien nodig kan de raad vragen om meer ondersteuning.
4.

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om het college te vragen het proces te borgen
en vooral periodiek te communiceren over de wijze en voortgang van uitvoeren. Dat kan tijdens de
behandeling in de raad, in de bestuurlijke reactie of beter nog, na het aannemen van een besluit door
de raad in een plan van aanpak. Daarmee maakt het college helder hoe de aanbevelingen verwerkt
worden. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad in de gevallen waarin het college afwijkt
van de uitvoering van een door de raad vastgestelde aanbeveling, het college op te dragen om hierover
te communiceren naar de raad en te onderbouwen waarom niet tot opvolging wordt overgegaan. Het
eerdergenoemde toetsingskader kan hierbij houvast bieden.

Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie
Het college zal naast de raad ook de rekenkamercommissie informeren over de voortgang.
Realisatie
Het college legt de raad voor 1 december 2014 een voorstel voor om de aanbevelingen te implementeren in het
gemeentelijke beleid.
Den Helder, 27 mei 2014
Het presidium van
van de gemeente Den Helder,
voorzitter
Koen Schuiling
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