Amendement
Onderwerp amendement:

Aanbevelingen Rekenkamercommissie ‘Sturing grote projecten’

Vergaderdatum:

22 mei 2019

Agendapunt (nr en naam):

3b1

Aanbevelingen Rekenkamercommissie ‘Sturing grote projecten’

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr 1369623.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst1
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Gooise Meren
uit de aanbiedingsbrief ‘Sturing Grote Projecten’ over te nemen
en het college op te dragen de uitvoering van deze
aanbevelingen ter hand te nemen.

Nieuwe tekst1
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Gooise
Meren uit de aanbiedingsbrief ‘Sturing Grote Projecten’ over te
nemen en het college op te dragen de uitvoering van deze
aanbevelingen ter hand te nemen, en aanvullend de ‘Meetlat’
nadrukkelijk in te zetten vóór de initiatie van projecten bij
de besluitvorming in de raad.

Toelichting
Overwegende dat:
1. Nav een rapport van de Rekenkamercommissie van de voormalige gemeente Bussum door een afvaardiging van de
gemeenteraad een Meetlat is ontwikkeld, afgeleid van het rapport, die beoogde de besluitvorming te verbeteren met het oog
op risico’s van grote, complexe projecten;
2. Deze Meetlat in de gemeente Gooise Meren is overgenomen;
3. De Meetlat op een aantal momenten is gebruikt, waaruit blijkt dat de Meetlat in de gemeentelijke organisatie primair wordt
begrepen als instrument voor projectbeheersing/-sturing door de organisatie, met de raad in controlerende rol;
4. Dat dit begrip ook blijkt uit verwijzingen naar de Meetlat in verband met het Projectenboek en in de manier waarop de
Meetlat is opgenomen in de Leidraad Projectmatig Werken;;
5. Dat uit het Rekenkamercommissierapport ‘Brede School’ en uit de inhoud van de Meetlat is op te maken dat de
aanbevelingen en de Meetlat zich niet zozeer richten op sturing of beheersing van lopen projecten, maar juist vooral op de
aanvangsfase vóór de besluitvorming en de daaropvolgende projectinitiatie;
6. De Meetlat beoogt risico’s in beeld te brengen die in de afweging voor een besluit een rol kunnen spelen, of, ingeval van een
positief besluit, kunnen leiden tot mitigerende maatregelen vooraf;
7. Het gebruik van de Meetlat primair gericht is op de raad en secundair op het college en de ambtelijke organisatie.
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