

Raadsvergadering d.d.
Casenummer
Raadsvoorstelnummer

Raadsvoorstel (gew)
19 december
AB13.01041
RV2013-109



Vaststellen aanbevelingen onderzoek ‘Breeduit gemeten; breed
uitgemeten’ van de rekenkamercommissie

Gemeente Bussum

Brinklaan 35
Postbus 6000
1400 HA Bussum
Telefoon (035) 69 28 888
Fax (035) 69 28 500
Website: www.bussum.nl
E-mail: info@bussum.nl



Aan de gemeenteraad.

0. SAMENVATTING
De gecombineerde commissie Middelen en Welzijn wordt gevraagd de raad
te adviseren over het advies van de rekenkamercommissie over het
onderzoek ‘Breeduit gemeten; breed uitgemeten’. Naar aanleiding van de
gedachtewisseling in de commissie zal een concept raadsbesluit worden
opgesteld voor besluitvorming.
1. INLEIDING
De rekenkamercommissie ondersteunt de raad in haar controlerende taak.
Dit doet zij vanuit een onafhankelijke positie. De rekenkamercommissie
draagt bij aan de effectiviteit (doeltreffendheid), en efficiëntie (doelmatigheid)
van het bestuurlijk handelen. Dit doet zij door gerichte onderzoeken en
quickscans uit te voeren. Het streven is om, rekening houdend met de
actuele ontwikkelingen in de gemeente Bussum, een scherpe en toepasbare
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gemeentelijke organisatie.
2. INHOUDELIJK
Bespreking in commissie en daarna de raad
Onderzoeksrapporten worden in principe besproken in de eerstvolgende
commissie Middelen na verschijning van een rapport of quickscan. Bij een
onderwerp dat een andere commissie veel ‘raakt’ wordt die commissie ook
uitgenodigd voor een gezamenlijke commissievergadering. Na bespreking in
de commissie wordt het stuk volgens de gemaakte afspraken altijd
doorgeleid naar de raad. Dat kan er dan toe leiden dat er voor besluitvorming
in de raad aan het stuk een - door de raadsgriffier opgesteld - raadsvoorstel
en raadsbesluit wordt toegevoegd. Om die reden is dit raadsvoorstel
zo opgesteld. Op deze wijze vindt er een debat in de raad over plaats en
wordt via besluitvorming over bijgevoegd raadsbesluit duidelijk welk besluit er
is genomen. Dit komt de uitvoering en controle op de uitvoering van de
aanbevelingen ten goede.
Toezending en bespreking stukken vanuit rekenkamercommissie
In november 2013 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek ‘Breeduit
gemeten; breed uitgemeten’ naar de raad gezonden. Het onderzoek is in
opdracht van de rekenkamercommissie Bussum uitgevoerd door KplusV. Met
de bijbehorende oplegbrief biedt de rekenkamercommissie de raad het
onderzoek aan. Tevens heeft de rekenkamercommissie daar de bestuurlijke
reactie van het college aan toegevoegd.
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Conclusies KplusV
De onderzoekers van KplusV formuleerden op basis van de bevindingen en
toetsing aan het normenkader acht conclusies en dertien aanbevelingen.
Deze conclusies en aanbevelingen treft u aan in het KplusV rapport en in de
oplegbrief van de rekenkamercommissie.
Advies rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie constateert dat het college de conclusies en
aanbevelingen onderschrijft. De aanvullingen die het college in zijn reactie
doet, betreffen onderdelen in het feitenrelaas waarbij het college nogmaals
zijn beleving verwoordt, zijn handelen toelicht en nieuwe informatie toevoegt.
Door de lange looptijd van het project Breeduit en de vele participanten die
hierbij waren betrokken zijn - aldus de rekenkamercommissie - ook veel
beelden, belevingen en stukken van diverse betrokkenen in het onderzoek
gebruikt. In een interactieve bijeenkomst met betrokkenen (het
“handelingsonderzoek”) zijn deze beelden en belevingen ook met elkaar
gecombineerd tot een gezamenlijk beeld. Het college plaatst in het bestuurlijk
wederhoor nogmaals zijn beleving naast dit beeld.
De aanbevelingen zijn met name gericht op het planproces van een groot
project waarbij meerdere partners zijn betrokken. De rekenkamercommissie
adviseert de raad om het college te verzoeken deze aanbevelingen te
vertalen in het Bussumse planproces (de Bussumse Werkwijze) zodat raad,
college, organisatie én participanten op de juiste manier betrokken worden
bij, en geïnformeerd worden over toekomstige projecten. Het verdient
aanbeveling om vast te leggen op welk moment het college uw raad over
deze vertaalslag informeert.
Met de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in aantocht, verdienen volgens de
rekenkamercommissie aanbevelingen 11 en 12 op korte termijn bijzondere
aandacht. Vraag het college daarom met voorrang in deze overzichten en
overdrachtsdocumenten te voorzien zodat ook een volgende raad een
vliegende start kan maken.
De rekenkamercommissie dankt het college, organisatie en participanten
voor de medewerking aan het rekenkameronderzoek. Vanwege de lange
doorlooptijd van Breeduit is met name in de organisatie grote inzet gepleegd
om alle benodigde informatie te achterhalen om tot een compleet feitenrelaas
te komen. Deze inzet is van grote waarde geweest voor het uiteindelijk
rapport. De rekenkamercommissie kijkt uit naar een goede behandeling in de
raad.
Advies raadsgriffier
Het advies van de raadsgriffier bevat drie onderdelen:
1. Samengevat adviseert de rekenkamercommissie de raad om de alle
dertien aanbevelingen over te nemen. Dat sluit ook aan bij
bestuurlijke reactie van het college. U wordt gevraagd u uit te
spreken over de aanbevelingen.
De rekenkamercommissie maakt aanvullend nog een tweetal opmerkingen
die u bij uw bespreking kunt betrekken:
2. De aanbevelingen zijn met name gericht op het planproces van een
groot project waarbij meerdere partners zijn betrokken. De
rekenkamercommissie adviseert de raad om het college te
verzoeken deze aanbevelingen te vertalen in het Bussumse
planproces (de Bussumse Werkwijze) zodat raad, college,
organisatie én participanten op de juiste manier betrokken worden
bij, en geïnformeerd worden over toekomstige projecten. Het verdient

aanbeveling om vast te leggen op welk moment het college uw raad
over deze vertaalslag informeert.
3. Met de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in aantocht, verdienen
volgens de rekenkamercommissie aanbevelingen 11 en 12 op korte
termijn bijzondere aandacht.
Aanbeveling 11 voor de raad
Vraag, in het bijzonder bij langlopende projecten, bij adviezen van het
college en bij voorstellen voor de raad altijd een overzicht van de tot dan toe
genomen besluiten, financiering en dekking. Vraag daarbij documenten die
de actuele situatie weergeven.
Aanbeveling 12 voor raad en college
Zorg bij zeer langlopende projecten na verkiezingen voor een
projectoverzicht voor de eventuele nieuwe portefeuillehouder en
raadscommissie.

Vraag het college daarom met voorrang in deze overzichten en
overdrachtsdocumenten te voorzien zodat ook een volgende raad
een vliegende start kan maken.
Indien de raad het advies van de rekenkamercommissie overneemt zou de
raad uiterlijk in de raadsvergadering van 19 december 2013 een besluit
kunnen nemen over het advies.
Het raadsbesluit zou als volgt kunnen luiden.
De raad besluit:
1. Alle dertien aanbevelingen uit het rapport ‘Breeduit gemeten; breed
uitgemeten’ over te nemen;
2. Het college te verzoeken waar nodig deze aanbevelingen te vertalen
in het Bussumse planproces (de Bussumse Werkwijze), waarbij
wordt vastgelegd dat het college de raad informeert op het volgende
(door de raad nog in te vullen) moment.
3. Ten aanzien van de aanbevelingen 11 en 12 het college te vragen
met voorrang in deze overzichten en overdrachtsdocumenten te
voorzien zodat ook een volgende raad een vliegende start kan
maken.
Bespreking in de gecombineerde commissie Welzijn en Middelen van 3
december 2013
De commissie brengt complimenten uit voor het rekenkameronderzoek en
adviseert alle aanbevelingen over te nemen.
VOORSTEL
De raad voorgesteld te besluiten:
1. Alle dertien aanbevelingen uit het rapport ‘Breeduit gemeten; breed
uitgemeten’ over te nemen;
2. Het college te verzoeken waar nodig deze aanbevelingen te vertalen
in het Bussumse planproces (de Bussumse Werkwijze);
3. Ten aanzien van de aanbevelingen 11 en 12 het college te vragen
met voorrang in deze overzichten en overdrachtsdocumenten te
voorzien zodat ook een volgende raad een vliegende start kan
maken.

de griffier,

mr. L.A. Wieringa
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Gemeente Bussum

De raad van de gemeente Bussum;

Brinklaan 35

gelezen het voorstel van de raadsgriffier van Bussum, nummer RV2013-109;
en gehoord de bespreking in de gecombineerde commissie Welzijn en
Middelen van 3 december 2013;
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besluit:

1. Alle dertien aanbevelingen uit het rapport ‘Breeduit gemeten; breed
uitgemeten’ over te nemen;
2. Het college te verzoeken waar nodig deze aanbevelingen te vertalen
in het Bussumse planproces (de Bussumse Werkwijze);
3. Ten aanzien van de aanbevelingen 11 en 12 het college te vragen
met voorrang in deze overzichten en overdrachtsdocumenten te
voorzien zodat ook een volgende raad een vliegende start kan
maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Bussum, gehouden op 19 december 2013.
de griffier,

de voorzitter,

