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Geachte raad, 

 

Op 27 mei 2016 ontvingen wij een brief van het Comité ‘Geen sloop wel cultuur’ waarin hij de  

rekenkamercommissie verzoekt onderzoek te doen naar het onderwerp ‘renovatie versus nieuwbouw 

Theater aan de Parade’. Op 4 juli 2016 heeft een delegatie uit het Comite het verzoek nader 

toegelicht in een gesprek. De rekenkamercommissie heeft het verzoek vervolgens in overweging 

genomen. In deze brief melden wij u onze reactie en onze voornemens 

 

Het verzoek van het Comité en onze afweging 

Het Comité stelt ons de volgende vragen over het Theater aan de Parade:  

(1) Maakt de gemeente waar wat ze belooft?  

(2) Kan de gemeente hetzelfde bereiken voor minder geld? 

(3) Is nieuwbouw van het Theater wel doeltreffend?  

Het Comité vroeg ons het project nog eens goed ‘door te rekenen’. Wij hebben het verzoek 

afgewogen ten opzichte van onze doelstelling als rekenkamercommissie: het versterken van de 

kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. De meerwaarde van een onderzoek naar 

de (financiële en andere) cijfers is naar ons oordeel bij dit soort complexe projecten beperkt, zeker 

gezien het stadium van aanbesteding waarin het project zich op dit moment bevindt. 

Wij hebben wel meegewogen dat het om een erg belangrijk dossier gaat. Het theater staat in het hart 

van de stad, het gaat om veel geld en is een belangrijke publieke voorziening. Tot slot speelt ook de 

fase waarin de besluitvorming verkeert een rol.  

 

Wij hebben het Comité op 29 augustus 2016 per brief laten weten dat wij bovengenoemde vragen 

niet zullen onderzoeken. De rekenkamercommissie heeft besloten om wel iets anders te gaan doen, 

namelijk een onderzoek gericht op het ondersteunen van de besluitvormende rol van uw raad als 

begin 2017 volgende besluiten over het Theater moet worden genomen.  

 

Het onderzoek: ondersteuning besluitvormende rol raad 

Uitgangspunt voor het onderzoek is dat het politieke besluit al is genomen door uw raad. We gaan het 

project ‘Theater aan de Parade’ (dus) niet evalueren en/of ‘afrekenen’. Uw raad moet in de volgende 
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fase van besluitvorming  zijn kaderstellende en controlerende rol op dit terrein wel goed kunnen 

uitvoeren, gegeven het grote financiële en maatschappelijke belang van de te nemen besluiten. De 

rekenkamercommissie wil uw raad in stelling brengen via het identificeren van witte vlekken in de 

informatievoorziening, vanuit een onafhankelijke blik. Daarmee hopen wij u te kunnen helpen om 

begin 2017 een goed (vervolg-) besluit te nemen. Het gaat daarbij onder meer om de volgende 

zaken:  

- welke informatie ontbreekt, en wat valt op in de stukken?  

- wat zijn zekere factoren, wat is nog onzeker? 

- wat zijn de risico’s? 

 

De rekenkamercommissie start binnenkort al met de voorbereidingen van dit onderzoek en het 

gereed maken van het te hanteren beoordelingskader. Het hoofdonderzoek zal begin 2017 een korte 

looptijd kennen. We zullen dus tijdig ‘in de startbokken’ moeten staan.  

Het hoofdonderzoek start zodra wij kunnen beschikken over de betreffende raadsstukken. Wij zullen 

contact opnemen met het Presidium over het betrekken van de raad bij de de te volgen procedure. 

Het doel is u voorafgaand aan de behandeling van het raadsvoorstel over het Theater aan de Parade 

onze brief c.q. rapportage toe te sturen. 

Wij zijn voornemens om in een ‘Informeren en Ontmoeten’ bijeenkomst een nadere toelichting te 

geven op het onderzoek. 

 

Raadsleden rekenkamercommissie nemen niet deel 

Het gaat om een uniek onderzoek dat zich dicht tegen het ‘politieke speelveld’ afspeelt. De 

rekenkamercommissie heeft unaniem besloten dat haar beide raadsleden (mevrouw Hendrickx en 

mevrouw Lensen) op geen enkele wijze deelnemen aan en/of (mee)praten en beslissen over het 

onderzoek. Hoewel de raadsleden op persoonlijke titel zitting hebben in de rekenkamercommissie, 

vinden wij het in dit bijzondere geval een absolute voorwaarde dat onze onafhankelijke rol op geen 

enkele wijze ter discussie kan komen te staan. Mevrouw Hendrickx en mevrouw Lensen vinden de 

keuze om voor dit onderzoek volledig buiten beeld te zijn, zelf ook belangrijk en zij hebben er 

volmondig mee ingestemd. Zij maken dus voor dit onderzoek feitelijk geen deel uit van de 

rekenkamercommissie. 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, 

 
Dr. ir. G.B.C. Backus, voorzitter 


