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Grip van Raad op Grote Projecten kan beter
‘Het besluitvormingsproces en de positie van de raad daarin is niet altijd duidelijk’,
aldus het rapport van De Rekenkamer Den Haag over Grote Projecten. Op donderdag
28 januari presenteerde de Rekenkamer Den Haag haar rapport over Grote Projecten
in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke
Ordening (SRO). De Rekenkamer onderzocht bij twee belangrijke grote projecten of de
benodigde informatie beschikbaar is voor de raad, of de beschikbare informatie juist,
volledig, betrouwbaar en tijdig is en tot slot hoe de raad die informatie gebruikt.
De Rekenkamer Den Haag concludeert dat bij het informeren van de raad over de voortgang
van een groot project vaak niet duidelijk is of de raad hierover ook besluiten kan nemen. Bij
de onderzochte projecten is conform de geldende regels en afspraken gehandeld, maar
raadsleden en College van B&W hebben soms verschillende beelden over de vervolgstappen
in het project en het eerstvolgende beslismoment van de raad daarbij.
Daarom is de Rekenkamer van oordeel dat de geldende regels bij projecten van grote omvang
(in tijd en geld) onvoldoende waarborgen dat de raad zijn controlerende taak goed uit kan
voeren. De raad zou nadere proces- en informatieafspraken moeten maken met het College.
Concreet beveelt de Rekenkamer aan voor alle grote projecten de raad een stroomschema mee
te geven dat duidelijk aangeeft wat de processtappen en de besluitvormingsmomenten voor de
raad zijn over de hele looptijd van het project.
Een tweede concrete aanbeveling is dat in de projectvoorstellen en voortgangsrapportages
voor Grote Projecten duidelijker wordt aangegeven hoeveel het project uiteindelijk gaat
kosten. Dat gebeurt nu alleen op basis van terugrekenen naar het heden en niet op basis van
het te verwachten eindbedrag. Deze aanbeveling vereist een aanpassing van de Verordening
Beheerregels ontwikkelingsbedrijf van de gemeente.
Het College van B&W deelt niet alle conclusies, maar neemt wel de aanbevelingen van de
Rekenkamer Den Haag over Grote Projecten over.
De Rekenkamer zal na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart voor de nieuwe raad een
werkbijeenkomst organiseren over het onderwerp Grote Projecten.
Voor vragen: Mirjam Swarte, secretaris van de Rekenkamer, telefoon 070-3538784 of 0652485218
Voor meer informatie zie onder www.rekenkamerdenhaag.nl

