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Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie Den Helder 'Helder zicht op Zeestad' 

Gevraagd besluit: 
1. de conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport 'Helder Zicht op Zeestad' te 

onderschrijven; 
2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie uit het rapport over te nemen; 
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen 

en de raad uiterlijk 1 juni 2013 hierover te informeren. 

Publiekssamenvatting 
De rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeenteraad 
invulling geeft aan zijn sturende en controlerende taken ten aanzien van de organisatie Zeestad. 
De rekenkamercommissie heeft het rapport met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad 
gepresenteerd op 16 april 2012. Het presidium stelt de gemeenteraad nu voor de conclusies te onderschrijven, 
de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen de aanbevelingen uit te voeren en de raad 
hierover te informeren. 

Inleiding 
Het onderzoek van de rekenkamercommissie biedt inzicht in de wijze waarop de gemeenteraad invulling geeft aan 
zijn sturende en controlerende taken ten aanzien van Zeestad. De rekenkamercommissie heeft dat in kaart gebracht 
door in te gaan op vijf aspecten: 

opzet en structuur van Zeestad; 
kaderstelling door de raad; 
controle door de raad; 
perspectief van de raad; 
evaluatie. 

Het rapport van de rekenkamercommissie geeft de resultaten van het onderzoek weer. Daarbij trekt de 
rekenkamercommissie een aantal conclusies en doet zij aanbevelingen.Deze aanbevelingen zijn onder meer: 
stel een helder referentiekader op met formele momenten en controlemogelijkheden om als raad te kunnen 
sturen, zorg ervoor dat vooraf voor alle betrokkenen duidelijk is waar het bij discussie of besluitvorming precies 
om gaat, stel vooraf eisen aan de inrichting van informatie, zoals deze door het college moet worden 
aangeleverd. 

Uw raad dient een besluit te nemen over het onderschrijven van de conclusies en het overnemen van de 
aanbevelingen. Ook wordt uw raad voorgesteld dat het college van burgemeester en wethouders tot uitvoering 
dient over te gaan. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het verder verbeteren van de kwaliteit van informatievoorziening van het college van burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. 

Kader 
De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het door de gemeente gevoerde bestuur. De gemeenteraad bespreekt op basis van de Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2011' een door het presidium opgesteld raadsvoorstel over het 
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. 
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Argumenten 
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na uitvoerige documentstudie, interviews en 
een workshop met de leden van de gemeenteraad. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie 
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze staan in het rapport vermeld. 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
De rekenkamercommissie dient te worden geïnformeerd over het besiuit en de voortgang van de uitwerking 
door het college van burgemeester en wethouders. 
Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit en dient de 
raad uiterlijk 1 juni 2013 hierover te informeren. 

Den Helder, 4 mei 2012 

Het presidium van de gemeente Den Heider, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgciffïer 
mr. drs hv. Huisman 
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