
Punt 6. : Advies college aan de raad 
inzake rekenkameronderzoek 
Stationsomgeving Noord 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Eind 2011 is door de rekenkamer onderzoek gedaan naar het project Stationsomgeving Noord. 
De rekenkamer heeft het rapport aan het college aangeboden voor een reactie. De reactie van het 
college is verwerkt in het definitieve rapport. In deze nota geven wij advies aan de raad over dit 
rapport. Ons voorstel is om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen in het rapport. 

Opdracht: 
De voorzitter van de commissie Grondgebied heeft ons verzocht een advies te geven bij het 
rapport van het rekenkameronderzoek Stationsomgeving Noord. 

De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar Stationsomgeving Noord. Van haar bevindingen 
is een conceptrapport opgesteld ten behoeve van een bestuurlijke reactie. De bestuurlijke reactie 
is verwerkt in het definitieve rapport dat naar de raad is gegaan. 
Aanleiding voor dit voorstel is het verzoek vanuit de commissie Grondgebied om een advies van 
het college van B&W bij dit rapport. 

Doelstelling: 
Advies geven bij het rapport van de rekenkamer over het onderzoek naar het project Stationsom
geving Noord. 

Mogelijke oplossingen: 
In een brief aan de rekenkamer bij B&W nota 11INT01939 hebben wij een reactie gegeven op 
het conceptrapport over het onderzoek naar het project Stationsomgeving Noord. De rekenkamer 
heeft deze reactie integraal opgenomen in de definitieve rapportage en heeft daarna zelf een 
reactie gegeven. Daarmee was het rapport af en heeft de rekenkamer de definitieve versie aan u 
aangeboden. Hieronder gaan we globaal in op onze reactie op het rapport. Voor onze volledige 
reactie verwijzen wij naar het onderzoeksrapport. 

Onze reactie op het rapport 
De rekenkamer geeft een aantal conclusies en doet een aantal aanbevelingen voor zowel raad als 
college. De aanbevelingen voor ons zijn: 
1. Heroverweeg de wijze waarop u ramingen presenteert. 
2. Evalueer niet alleen de werkwijze, maar ook de projecten zelf. 

Onze reactie komt er in het kort op neer dat wij het eens zijn met de conclusies en aanbevelingen 
van de rekenkamer. Deels zijn de aanbevelingen reeds ingevoerd met het projectmatig werken in 
2009 en de evaluatie daarvan in 2010 . De manier van (projectmatig) werken werpt zijn vruchten 
af en geeft vertrouwen voor de overige projecten. Bij de evaluatie van het projectmatig werken in 
2012 nemen we de (overige) aanbevelingen van de rekenkamer mee als aandachtpunt. 

Ons advies aan de raad 
De rekenkamer geeft ook aanbevelingen voor de raad. Deze zijn: 
1. Bepaal de gewenste informatievoorziening over projecten. 
2. Laat u periodiek informeren over risico's Stationsomgeving Noord. 

Aanleiding: 
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Wij adviseren u om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen die de rekenkamer doet. 
Dat betekent ook dat u bovenstaande aanbevelingen over kan nemen. Daarbij hebben wij een 
paar opmerkingen. 

Ten aanzien van aanbeveling 1 geldt dat wij een periodieke voortgang van strategische projecten 
hebben gehad in de (21) actualisaties van de strategische projecten. Deze is in 2009 opgegaan in 
de bestuursrapportages waarbij het aantal projecten is uitgebreid. Daarnaast rapporteren we in de 
jaarrekening over de projecten. Sindsdien heten deze projecten de majeure projecten en zijn dus 
meer dan alleen de strategische projecten. De strategische projecten zijn de projecten waarvan 
de financiering loopt via of deels komt uit de reserve strategische projecten. In de bestuursrap
portages en jaarrekening is tevens ruimte opgenomen om risico's in de projecten (en overige 
bedrijfsvoering) te benoemen in de risicoparagraaf. Dit zijn alle r isico's, dus in tijd, geld en 
kwaliteit. Daarnaast verstrekken wij tussentijds informatie via nota's en brieven als daar aanlei
ding voor is. Ons inziens zijn deze instrumenten daarmee kwalitatief en kwantitatief geschikt voor 
u om uw (controlerende) taak uit te voeren. 

Voor aanbeveling 2 geldt dat de risico's bij het project Stationsomgeving Noord zijn opgenomen 
in de risicoparagraaf van de bestuursrapportages en de jaarrekening. 

Voorgestelde oplossingen: 
Zie "oplossingen". 

Communicatie: 
n.v.t. 

Effecten meten: 
Instemmen met de conclusies en aanbevelingen die de rekenkamer in het rapport heeft opgeno
men. Daarnaast uitvoering geven aan de aanbevelingen (voor zover nog niet gebeurd is). 

Planning: 

De aanbevelingen van de rekenkamer aan ons zijn overgenomen en zijn of worden uitgevoerd. 

Concept Besluit: 
Instemmen met de conclusies en aanbevelingen in het rapport. 

De commissie Grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nijverdal, 14 februari 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loceAsecretaris, 
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H.G.M. Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven BA, 

Nr. 12INT00609 Nijverdal, 17 april 2012 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 
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