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‘Informatie gemeenteraad belemmert goede besluitvorming over
projecten’
Rekenkamercommissie onderzocht informatievoorziening in projecten Bartenbrug,
parkeergarage Hekellaan en Centrumplan Rosmalen
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch onderzocht de informatievoorziening van het
college aan de gemeenteraad over de projecten Bartenbrug, bouw parkeergarage Hekellaan
en Centrumplan Rosmalen. De commissie heeft daarbij gekeken naar het naleven van
(wettelijke) regels en afspraken voor de informatievoorziening binnen de gemeente. En naar
de communicatie en toezeggingen richting belanghebbenden.
De Rekenkamercommissie concludeert dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad
in grote projecten beter kan en dat het college de regels en afspraken niet altijd nakomt. Er is
sprake van een cultuur die een goede besluitvorming door de gemeenteraad in de weg staat.
Ook de raad zelf kan actiever worden in het opvragen van informatie. Het rapport is
aangeboden aan de gemeenteraad.
Bevindingen
De Rekenkamercommissie heeft voor de drie projecten alleen de informatievoorziening
onderzocht. Het onderzoek bevat geen inhoudelijk oordeel over het verloop van die
projecten.
- De Rekenkamercommissie constateert dat het college zich over het algemeen houdt
aan de regels en afspraken over het beantwoorden van vragen en verzoeken van
informatie vanuit de gemeenteraad. Het college maakt hierbij geen onderscheid tussen
vragen van coalitie en oppositie.
- Het college houdt zich niet consequent aan de vastgelegde afspraken over het op eigen
initiatief verstrekken van informatie aan de gemeenteraad (de zogenaamde ‘actieve
informatieplicht’). Bijvoorbeeld als het verloop van een project daar om vraagt.
- De gemeenteraad vindt de kwaliteit van de informatie in meerdere gevallen
onvoldoende. Het college informeert in een aantal gevallen de gemeenteraad wel, maar
vraagt de raad dan niet om een besluit om een project al dan niet (bij) te sturen.
- De gemeenteraad heeft meerdere malen de gelegenheid gehad om in een project bij te
sturen, maar heeft die kans niet gepakt.
- De gemeenteraad is ontevreden over de omgang van het college met ‘geheime
informatie’ in een project. Ambtelijke organisatie en college verschillen in hun opvatting
over of en hoe geheime informatie gedeeld moet worden.
- De cultuur van de ambtelijke organisatie is primair gericht op het uitvoeren van projecten
en minder op het tijdig betrekken en informeren van de gemeenteraad. Het college gaat
hier deels in mee, maar is meer gericht op het informeren van de raad.
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De cultuur en houding binnen een deel van de ambtelijke organisatie is dat de raad pas
wordt geinformeerd over problemen binnen een project als er meteen ook een oplossing
kan worden gepresenteerd. Door deze cultuur onstaat er geen gedeeld begrip tussen
organisatie, college en raad. Dit schaadt het vertrouwen richting ambtelijke organisatie
en college over het informeren van de gemeenteraad.
De informatie aan belanghebbenden in een project wordt goed georganiseerd.
Raadsleden hebben wel het beeld dat belangrijke informatie eerder en uitgebreider
bekend is bij media en burgers dan bij de raad zelf.

De aanbevelingen
De Rekenkamercommissie heeft aanbevelingen opgesteld voor de gemeenteraad. De
commissie adviseert om:
- de wettelijke regels en afspraken over de actieve informatieplicht van het college als
uitgangspunt te nemen;
- de cultuur binnen de organisatie rond het informeren van de gemeenteraad te
veranderen. Het college moet hiervoor een plan van aanpak opstellen.
- het college de raad zo vaak als nodig, maar minimaal één keer per jaar, te laten
informeren over de voortgang van complexe projecten. De Rekenkamercommissie heeft
ook adviezen over hoe deze rapportages er uit zouden moeten zien
- de kwaliteit van het vragen stellen aan het college te verbeteren. De raad moet vaker
open vragen stellen.
- het college meer aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid om de raad goed te
informeren.
- zelf ook meer initiatief nemen om onderwerpen te agenderen als er aanleiding is om
(nieuwe) besluiten te nemen over een project.
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch
De raad heeft de Rekenkamercommissie ingesteld en deze is onafhankelijk van het
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie werkt met
onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar onderzoek vooral op
de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche Rekenkamercommissie heeft
speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de
politieke sturing van de raad kan verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch
bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de voorzitter) en twee raadsleden.
Meer informatie:
U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie downloaden op:
http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie
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