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Onderzoeksrapport, Bestuurlijke reactie en Nawoord

Geachte raadsleden,
Eind 2014 heeft de rekenkamercommissie (RKC), zoals ook aangekondigd in haar jaarplan,
aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de Meerjarenbegroting.
Het onderzoek is gestart met de aanbieding aan de raad van een onderzoeksplan. Daarna is
het onderzoek gestart en is op basis van bestudeerde documenten en interviews een concept
rapport opgesteld. Dit rapport is ter verificatie aan de geïnterviewden is voorgelegd, waarna
het ook aan het college is voorgelegd voor een bestuurlijke reactie.
De oorspronkelijke periode waarover het onderzoek werd uitgevoerd betrof de jaren 2012,
2013 en 2014 voorwat betreft de begroting.
In zijn reactie gaf het college aan, dat na die periode van 2012 tot 2014 en m.n. in 2015, ..”er
al veel veranderingen zijn doorgevoerd”. Dit was reden voor de RKC om het gehele jaar 2014
en 2015 voor zover mogelijk alsnog in het onderzoek te betrekken, inclusief de Agenda
Planning & controlcyclus 2015 en 2016. Vervolgens heeft de RKC ook het rapport hierop
aangepast. Hierdoor heeft het wat langer dan gebruikelijk geduurd om het onderzoek af te
ronden en te presenteren.
Thans is het zover dat we u het definitieve onderzoeksrapport kunnen aanbieden, inclusief de
bestuurlijke reactie en een nawoord van de rekenkamercommissie bij de bestuurlijke reactie,
waarin de RKC ook specifiek ingaat op de verbeteringen waar het college in zijn brief op doelt.
De RKC benadrukt, dat er ondanks vele verbeteringen nog wel wat punten de aandacht
verdienen (zie ook het Nawoord). Deze punten sluiten grotendeels goed aan bij de vernieuwing
die de BBV ondergaat en waarvan een deel al bij de begroting 2016 van kracht is.

De RKC is van mening, dat dit dan ook een bij uitstek geschikt moment is om de overige
aanbevolen en nog niet gerealiseerde verbeteringen m.b.t. de meerjarenbegroting door te
voeren.
Graag licht de RKC dit rapport en het nawoord toe in een van uw vergaderingen teneinde een
zorgvuldige besluitvorming te bevorderen.
Hoogachtend,
Namens de Rekenkamercommissie,
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