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Onderwerp Rekenkamerrapport Grip op Samenwerking 

Datum 20 juni 2018 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Bellaart (VVD) 
Balzar (D66) 
De Lange (CDA) 
Winnubst (PvdA) 
Vos (GL) 
De Rooy (HartvBNM) 
Kruyt (GDP) 
Den Hengst (CU) 
Ekker (50Plus) 

Meesprekers Barske (voorzitter rekenkamercommissie) 
Struik (onderzoeker) 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Vreeke 

Voorzitter Wiss 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
Dhr. Barske geeft een korte toelichting. 
Dhr. Struik geeft een korte toelichting. 
VVD vraagt de RKC naar het ontbreken van een afwegingskader. En 
vraagt het college hoe ze kijken naar de reactie van het oude college. 
GL vraagt de RKC naar de aanleiding en aannames. En naar de 
aanname dat er te weinig controle is. 
50Plus vraagt naar het onderzoek in Hilversum. 
D66 vraagt over de brief van het college: het onderzoek zegt dat er te 
weinig grip is, het college zegt dat dit meevalt? Ook vraagt hij naar de 
aanbevelingen: vooral naar het platform van de raad. Moet het college 
dit uitvoeren of is er de verantwoordelijkheid van de raad. 
CDA vraagt naar de noodzaak van de grip. 
GDP sluit zich bij eerdere vragen aan. En vraagt naar de informatie van 
het college aan de raad. Het college is het eens met de aanbevelingen, 
maar deelt niet de conclusies? 
CU vraagt naar blz. 2 van de brief van het college. 
PvdA: vraagt de raad of er hier eigenlijk een probleem lag?  
 
Dhr. Barske gaat op de vragen in.  
VVD stelt een verduidelijkende vraag. 
Dhr. Struik gaat nader op de vraag in. 
Dhr. Barske gaat verder in op de vragen. Dhr. Struik vult dit aan. 
Dhr. Ter Heegde gaat in op het stuk van het college. De conclusie van 
de RKC dat er ruimte is voor verbetering wordt gedeeld. Het college is 
blij met de aanbevelingen en is blij met het rapport. 
VVD vraagt of het huidige college op dezelfde lijn zit als het huidige 
college. 
D66 zegt dat het eerste deel van de brief van het college negatief is? 
Dhr. Barske gaat verder in op de vragen. Dhr. Struik gaat er verder op in. 
GL vraagt naar de regioambassadeurs. 
50Plus vraagt naar het onderzoek in Hilversum. 
Dhr. Struik gaat hier op in. 
VVD vraagt verder over aannames. 



 
PvdA vraagt wat er bij het GNR verbeterd had kunnen worden. 
Dhr. Struik gaat hier nader op in. 

Toezeggingen college  

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

GL en VVD overwegen amendement/motie. De andere partijen zijn voor 
besluitvormend. 

 

 

 


