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Onderwerp : Checklist onderzoek Ondersteuning besluitvormende rol 

gemeenteraad Theater aan de Parade 

 

 

Geachte raad, geacht college, 

 

De gemeenteraad neemt binnenkort een (vervolg-)besluit over de kredietverlening voor de 

nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Op 21 september 2016 meldden wij u dat wij een 

onderzoek willen uitvoeren waarmee wij de gemeenteraad willen ondersteunen in zijn besluitvorming 

over dit raadsvoorstel. Dit onderzoek start zodra wij de betreffende raadsstukken ontvangen. Wij 

hebben begrepen dat het college het raadsvoorstel eind maart 2017 naar de raad stuurt. Onze 

voorbereiding op dit kortlopende onderzoek is enige tijd geleden gestart. 

De rekenkamercommissie wil uw raad in stelling brengen via het identificeren van mogelijke ‘witte 

vlekken’ in de stukken, vanuit een onafhankelijke blik. Het gaat daarbij onder meer om de volgende 

zaken: (1) welke informatie ontbreekt, en wat valt op in de stukken? (2) wat zijn zekere factoren, wat 

is nog onzeker? (3) wat zijn de risico’s en hoe worden die beheerst? 

 

Voor dit onderzoek naar mogelijke witte vlekken in het raadsvoorstel heeft de Rekenkamercommissie 

een checklist opgesteld. Dit op basis van ervaringen uit rekenkameronderzoeken naar theaters en 

grote gemeentelijke projecten elders in het land. De checklist biedt een opsomming van belangrijke 

aspecten waarover duidelijke afspraken moeten worden gemaakt en waarover het college inzicht 

moet geven en verantwoording moet afleggen. De checklist zal door ons als leidraad worden gebruikt 

voor het bestuderen van het raadsvoorstel dat eind maart door het college aan uw raad wordt 

voorgelegd. 

 

Hierbij sturen wij u de checklist alvast toe, zodat u er vooraf al kennis van kunt nemen. Wij zijn 

voornemens om tijdens de bijeenkomst Informeren & Ontmoeten op 13 maart 2017 het doel en de 

aanpak van het onderzoek toe te lichten voor geïnteresseerde raadsleden. 

 

Wij hopen de gemeenteraad en het college van dienst te zijn met ons onderzoek. Gezamenlijk doel is 

immers een zo goed mogelijk besluit over het Theater aan de Parade. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, 
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Dr. ir. G.B.C. Backus, voorzitter 


