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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Recente ontwikkelingen in de uitvoering van het onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex zijn 

voor ons aanleiding u, vooruitlopend op de publicatie van ons jaarverslag en jaarplan, te informeren over 

de voortgang van onze onderzoeken.  

Onderwijs- en Cultuurcomplex 

Dit onderzoek is in december 2017 gestart en kent inmiddels een zeer lange doorlooptijd. We hebben u  

eerder, in september 2018, al geïnformeerd over aanpassing van onze planning als gevolg van de 

moeizame verschaffing van informatie door het college en de uitbreiding van het onderzoek met een deel 

dat zich richt op de gekozen contractvorm en het contractmanagement (zie RIS300608 Voortgang 

onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamer). Twee recente ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de 

publicatie van dit onderzoek nu verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2020. Ten eerste het 

uitblijven van een definitief bedrijfsplan van de stichting Dans- en Muziekcentrum en ten tweede een 

flinke uitloop in het ambtelijk wederhoor van ons feitenrapport.  

De directe aanleiding voor het onderzoek was de publicatie van het voorlopige bedrijfsplan voor het 

Onderwijs- en Cultuurcomplex in oktober 2017. Ons doel was te beoordelen in hoeverre de 

gemeenteraad zicht heeft op de risico’s in de bedrijfsvoering en de financiële consequenties daarvan. In 

het voorjaar van 2019 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de publicatie van een 

definitief bedrijfsplan nog voor de zomer van 2019.   In september 2019 werd duidelijk dat het 

vernieuwde bedrijfsplan pas voor het einde van 2019 in de raad besproken zou kunnen worden.
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 Daarop 

hebben wij om verdere vertraging van de overige twee delen (over de kaderstelling & uitvoering en 

contract & contractmanagement) te voorkomen, besloten dit deel van het onderzoek uit te stellen tot na 

de publicatie van het bedrijfsplan. Deze delen van het onderzoek hebben we op 5 november jl. aan de 
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gemeentelijk organisatie aangeboden voor feitelijk wederhoor. Op 29 januari j.l. is het bedrijfsplan 

aangeboden aan de gemeenteraad. 

Wij ontvingen, na een verlenging van de reguliere termijn voor wederhoor, op 3 december een reactie 

van de gemeentelijke organisatie op de eerste twee delen van ons feitenrapport. Deze reactie was 

zodanig dat wij de ambtelijke organisatie hebben moeten verzoeken nogmaals in te gaan op mogelijke 

onjuistheden in het feitenrapport en de status van openbaarheid van de gebruikte bronnen. We 

verzochten deze nadere reactie uiterlijk 17 januari 2020 aan te leveren. Op 17 januari verzocht de 

ambtelijke organisatie verlenging van deze tweede fase van het wederhoor, tot 14 februari a.s. Wij 

hechten veel belang aan een volledig en zorgvuldig wederhoor en hebben daarom, na overleg met de 

gemeentesecretaris, ingestemd met deze verlenging. Dit betekent dat de verwachte publicatiedatum 

inmiddels verschoven is naar het tweede kwartaal van 2020. 

Overige onderzoeken 

Op 18 april 2019 publiceerden wij ons onderzoek naar het Economisch Beleid van de gemeente 

(RIS302387). Dit is behandeld in de commissie bestuur op 22 mei en in de raadsvergadering van 13 juni 

2019. Bij de behandeling, volgens de termijnplanning van de commissie Bestuur op 11 maart, van de 

nieuwe Economische Visie van het college zullen wij een reactie publiceren waarin we ingaan op de mate 

van naleving van het door u genomen besluit naar aanleiding van ons onderzoek.  

De onderzoekswerkzaamheden naar de tarieven op de Haagse Markt zijn in juli 2018 gestart en afgerond 

in februari 2019. Ook voor dit onderzoek moesten wij de ambtelijke organisatie verzoeken een 

aanvullende feitenverificatie te doen, omdat de eerste reactie op ons feitenrapport onvolledig was. De 

definitieve reactie van de ambtelijke organisatie ontvingen wij op 8 april 2019. Ook voor het bestuurlijk 

wederhoor is bij dit onderzoek een (korte) verlenging van de gebruikelijke termijn verzocht. Uiteindelijk 

konden wij dit onderzoek publiceren op 18 juli 2019 (RIS303215). Als gevolg van de 

collegeonderhandelingen in het najaar van 2019 is de behandeling van dit onderzoek in de 

raadscommissie uitgesteld tot 30 januari 2020. 

De overige onderzoeken, naar de begeleiding van jongeren in het kader van de Participatiewet, 

Handhaving in de openbare ruimte (op afvalgerelateerde overlast) en Geheimhouding op bestuurlijke 

stukken, verwachten we conform het jaarplan vóór de zomer van 2020 te kunnen publiceren. Ten slotte 

zijn wij op 10 januari jl. gestart met een onderzoek naar de uitgaven voor de Jeugdhulp. Dit onderzoek 

voeren we uit in samenwerking met de rekenkamers van de H10 gemeenten (het samenwerkingsverband 

voor de inkoop van Jeugdhulp van 10 Haaglandengemeenten) en verwachten we begin 2021 te kunnen 

publiceren. 

Met vriendelijke groet, 

H.A. (Manus) Twisk 

 

Voorzitter  


