
¥ 
Memo

 
Datum: 18 januari 2012 

Aan: Presidium (30 januari 2012) 
Van: R. de Jonge, griffie 

Onderwerp: Informatievoorziening verbonden partijen, in het bijzonder Zeestad 
 
Op 17 januari 2012 heeft Ernst & Young een informatiebijeenkomst gehouden over het monitoren van 
risico’s en de financiële consequenties van Zeestad. Aan de hand van een presentatie is inzicht gegeven 
in de formele informatiestructuren over verbonden partijen in het algemeen en Zeestad in het bijzonder. 
 
Tijdens deze informatiebijeenkomst is door meerdere raads- en commissieleden naar voren gebracht dat 
de informatie die wordt verstrekt in de reguliere planning & control instrumenten (programmabegroting, 
tussenrapportage en programmarekening) en in de halfjaarrapportages van het college/Zeestad maar ten 
dele voorziet in de informatiebehoefte. Er is meer behoefte aan inzicht in de actuele ontwikkelingen, de 
keuzes die gemaakt worden, de kwaliteitsbewaking, de planexploitatie en de beheersing van de financiële 
risico’s. 
 
Ernst & Young heeft suggesties ingebracht ter verbetering van de informatievoorziening: 
1. een periodieke beleidsevaluatie houden met de raad (is het thans voorgestane product en de 
 kwaliteit daarvan nog in overeenstemming met de opdracht van de raad?); 
2. het vaststellen van een informatieprotocol (afspreken welke informatie op welk moment door wie 
 aangeboden wordt); 
3. voortgang periodiek bespreken in commissieverband; 
4. periodiek inzage geven in actuele risicoanalyses; 
5. actievere invulling geven aan de toezichthoudende rol van de raad (opdracht auditcommissie?). 
 
Ten aanzien van de informatievoorziening is al een aantal (raads)besluiten genomen en afspraken 
gemaakt: 
 
September 
2008 

Vaststelling uitwerkingsplan 
stadshuis door de Raad 
(raadsbesluit BL08.01709) 

Tweemaal per jaar een voortgangsrapportage 
(inclusief voortgang planexploitatie); 
Afzonderlijk programma Stadshart in de 
programmabegroting en programmarekening  
(vanaf 2012 geëffectueerd). 

Maart 2009 Vaststelling Beleidsnota 
verbonden partijen door de 
Raad  
(raadsbesluit RB09.0042) 

Per deelneming wordt een toezichtprotocol 
vastgesteld; 
In de programmabegroting dient per deelneming te 
worden aangegeven: de toekomstverwachtingen,  
de eventuele risico’s en het nut van het 
voortbestaan van de verbintenis. 
Het register verbonden partijen ligt ter inzage in de 
leeskamer. 

Juni 2009 Format tussenrapportage 
Zeestad besproken in de 
auditcommissie 

In de format is aangegeven welke aspecten in de 
rapportage aan de orde dienen te komen (o.a. 
afzonderlijke hoofdstukken ‘risico’s ‘ en ‘rapportage 
financiën’). 

November 
2009 

Vaststelling toezichtprotocol 
door het college van b&w 

In het toezichtprotocol zijn artikelen opgenomen 
over de informatievoorziening naar het college en 
de raad. 

November 
2010 

Evaluatie werkwijze raad en 
presidium 
(raadsbesluit RB10.0141) 

Opdracht aan het college om tweemaal per jaar een 
formele informatievertrekking over de deelneming te 
verzorgen. 

 
Het presidium wordt voorgesteld de griffier opdracht te geven een advies op te stellen over: 
1.  de suggesties die door de accountant zijn gedaan over het monitoren van risico’s en de 

financiële consequenties van de verbonden partij Zeestad; 
2.  het opstellen van een geactualiseerd concept-informatieprotocol. 
 
 


