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Voortgang onderzoeksprogramma 2018 rekenkamer

Geachte leden van de raad,
Middels deze brief informeren wij u, conform art.11, lid 2 van de Verordening op de rekenkamer, over de
voortgang en het aanpassen van de planning van onze lopende onderzoeken naar de Tarieven op de Haagse
Markt, de Exploitatie van het Onderwijs- en Cultuurcentrum en het Economisch beleid.
Wij hebben de planning van de drie onderzoeken vanwege een combinatie van factoren moeten aanpassen.
Allereerst hebben wij besloten de scope van het onderzoek naar de Tarieven op de Haagse Markt als die van
het onderzoek naar de exploitatie van het Onderwijs- en Cultuurcentrum uit te breiden. In de tweede plaats
verloopt de informatieverzameling voor het onderzoek naar de exploitatie van het Onderwijs- en
Cultuurcentrum moeizaam. Ten derde maakt het onderzoek naar de tarieven van de Haagse Markt geen
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onderdeel uit van het jaarplan 2018, zoals u dat van ons op 30 maart van dit jaar heeft ontvangen , waardoor
het inpassen van dit onderzoek in ons werkprogramma van invloed is op de voorgenomen planning van de
onderzoeken uit ons jaarplan. Tot slot hebben we te maken gehad met personele wisselingen die voor een
relatief kleine organisatie als de rekenkamer direct voelbaar zijn. Hieronder gaan wij per onderzoek nader in
op de oorzaken en planning.
Tarieven Haagse Markt
Aan het begin van het zomerreces zijn wij gestart met ons onderzoek naar de Tarieven van de Haagse Markt.
Van de ambtelijke organisatie krijgen wij volop medewerking en hebben wij toegang tot de benodigde
informatie. Ook hebben wij met vertegenwoordigers van de ondernemers gesproken, waarbij sprake lijkt te
zijn van een opeenstapeling van problemen met de exploitatie van de Haagse Markt en de hieraan gekoppelde
tarieven. Dit is voor ons aanleiding de onderzoeksaanpak te verbreden en het perspectief van de ondernemers
nadrukkelijker in het onderzoek te betrekken. We zullen daarvoor, in het derde kwartaal van 2018, een
enquête onder ondernemers op de Haagse Markt uitzetten, zodat wij een algemeen beeld krijgen van de door
de ondernemers ervaren problemen. Na het feitelijk en bestuurlijk wederhoor verwachten wij de uitkomsten
van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen presenteren.
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RIS299429 Aanbieding jaarverslag 2017 en jaarplan 2018.
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Onderwijs- en Cultuur Complex
In ons onderzoek naar het OCC verloopt de informatieverzameling moeizaam. Deels omdat vanuit de
ambtelijke organisatie terughoudend is/wordt omgegaan met het verstrekken van (geheime) informatie aan
de rekenkamer en deels omdat de kennis binnen de gemeentelijke organisatie over het Onderwijs en Cultuur
Complex en de dossieropbouw hiervan versnipperd is. Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad, met het
instemmen met de ‘packagedeal’ tussen de gemeente en de aannemer van het Onderwijs- en Cultuur
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Complex, besloten tot een uitbreiding van de opdracht voor de bouw van het OCC. Deze ‘packagedeal’ heeft
een directe relatie met het DBM contract en het contractbeheer door de gemeente. Dit is voor de rekenkamer
aanleiding om deze ‘packagedeal’ ook onderdeel van het onderzoek te laten zijn. Voor de beoordeling van het
contract en het contractbeheer, waaronder de ‘packagedeal’, zullen wij gebruik maken van externe expertise,
waarvoor wij momenteel een opdracht voorbereiden. We verwachten het onderzoek naar het OCC in het
tweede kwartaal van 2019 te publiceren.
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Economisch beleid
Vanwege personele wisselingen en de beperkte capaciteit van de rekenkamer om deze wisselingen intern op
te vangen zal ons onderzoek naar het Economisch beleid later worden gepubliceerd dan oorspronkelijk
gepland. Op dit moment gaan wij uit van publicatie in het eerste kwartaal van 2019. Het college zal rond
diezelfde periode met een nieuwe economische visie komen. Wij verwachten dat de resultaten uit ons
onderzoek van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de behandeling van deze nieuwe visie in de gemeenteraad.
Overige activiteiten
In ons jaarplan voor 2018 hebben wij naast de hier genoemde onderzoeken nog een aantal andere
werkzaamheden opgenomen. Wij zijn op dit moment bezig met een oriëntatie naar de Participatiewet, wat
begin 2019 moet leiden tot de start van een onderzoek. Daarnaast voeren wij een voorverkenning uit naar de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit met als doel om ook hiernaar een onderzoek te starten.
Daarvoor zullen de rekenkamers van de gemeente Den Haag en Rotterdam op bestuurlijk niveau met de
MRDH overleg gaan voeren. Zodra er binnen de rekenkamer ruimte ontstaat zullen wij starten met een
onderzoek naar Handhaving. Dit onderzoeksthema kreeg de voorkeur van burgers uit het stadspanel van de
gemeente, zoals wij u hebben gepresenteerd in de werkbijeenkomst van 4 juli jongstleden.
Met de genoemde (scope-) wijzigingen in onze onderzoeken en de programmering verwachten wij de
beschikbare onderzoekscapaciteit optimaal in te kunnen zetten en de toegevoegde waarde van ons
onderzoeksprogramma voor de raad te vergroten. Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst graag bereid het
voorgaande nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Watze de Boer
voorzitter
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RIS298781 Onderzoeksopzet Onderwijs- en Cultuurcentrum, 19 december 2017.
RIS300068 RV Onderwijs en Cultuurcomplex
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RIS298916 Onderzoeksopzet Economisch beleid, 23 januari 2018.
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