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Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie “ Papieren reconstructie Europalaan”
aan aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de gang van zaken met betrekking tot de
reconstructie Europalaan en vastgesteld dat het project reconstructie Europalaan ten gevolge van
verschillende factoren en ontwikkelingen na 15 jaar niet verder is dan “ een reconstructie op papier”.
In het onderzoeksrapport “ Papieren reconstructie Europalaan” worden deze factoren en ontwikkelingen
geschetst. Tevens geeft het rapport aanbevelingen met betrekking tot projectmatig werken, het vergroten van
het omgevingsbewustzijn en het vergroten van de mogelijkheden om bij te sturen middels periodieke
voortgangsrapportages.
B.

Voorgesteld besluit

1. kennis te nemen van het Rekenkamercommissierapport “Papieren reconstructie Europalaan”;
2. kennis te nemen van de reactie van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2011;
3. de in het rapport beschreven aanbevelingen te onderschrijven en het college van burgemeester en
wethouders te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen.
C.

Aanleiding

In de “ Verordening op de rekenkamercommissie Valkenswaard” is in art. 2 het volgende aangegeven: “ De
rekenkamercommissie verricht onderzoek naar en adviseert de raad over de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en beheer”.
Hoewel de Rekenkamercommissie autonoom is in haar taakuitvoering, is het goed gebruik dat de commissie
overleg voert met de fracties over haar werkzaamheden.
Mede in vervolg op het overleg met de fracties, heeft de Rekenkamercommissie besloten onderzoek te doen
naar de gang van zaken met betrekking tot de reconstructie van de Europalaan.
D.

Toelichting

De Rekenkamercommissie heeft de gang van zaken met betrekking tot de reconstructie van de Europalaan
vanaf 12 augustus 1997 tot en met juli 2011 in kaart gebracht. Het doel van dit onderzoek was om uw raad
inzicht te bieden in de huidige stand van zaken met betrekking tot de reconstructie en in de oorzaken die ten
grondslag liggen aan het feit dat sprake is van een langslepend proces.
De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek verricht op basis vier onderzoeksvragen (zie pag. 5 rapport)
en deze in het rapport beantwoord.
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Expliciet is aandacht besteed aan de vraag welke lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden uit deze
casus.
E.

Beoogd resultaat

Onderzoeksvraag 4 luidde: Welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.
Het antwoord op de vraag welke lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden heeft de
Rekenkamercommissie gegeven in de vorm van concrete aanbevelingen aan het college en de raad (hfd 3.2
rapport).
F.

Oplossingen

De Rekenkamercommissie concludeert dat voor succesvol projectmatig werken snelheid (kansen benutten,
frequentie rapportage en bijsturing), wendbaarheid (actualisatie), vakmanschap (projectleider, project
management methode), omgevingsbewustzijn (de markt verkennen, belanghebbenden kennen) en het
afleggen van verantwoording echte succesfactoren zijn.
Uitgaande van deze succesfactoren, geeft de Rekenkamercommissie aanbevelingen voor zowel het college
als de raad.
G.

Argumentatie

Aanbevelingen voor het college:
De Rekenkamercommissie komt tot de volgende aanbevelingen voor het college van burgemeester en
wethouders:
1. Stel bij elk als zodanig te benoemen groot project een plan van aanpak samen, conform de
procedureregeling grote projecten, met oog voor omgevingsfactoren (omgevingsbewustzijn).
2. Stel bij ieder als zodanig te benoemen groot project de vraag of het project volledig in eigen beheer kan
worden uitgevoerd, of dat een derde als projectleider dient te worden aangesteld dat projectmanagement
nodig is (vakmanschap).
3. Richt een projectorganisatie in; een stuurgroep, projectgroep en zo nodig werkgroep met benoeming van
de voorzitter als trekker van het project (vakmanschap).
4. Breng per kwartaal een voortgangsrapportage uit (zie art. 3 Procedureregeling grote projecten) aan college
van burgemeester en wethouders (snelheid/wendbaarheid).
5. Laat de stuurgroep na oplevering van het project een eindevaluatie opstellen en deze aanbieden aan
college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad (verantwoording).
Aanbevelingen aan de gemeenteraad:
1. Vraag bij ieder groot project, alvorens krediet beschikbaar te stellen , een plan van aanpak en een
overzicht van het projectmanagement.
2. Vraag via de ingekomen stukken inzage in de driemaandelijks aan het college van burgemeester en
wethouders uit te brengen voortgangsrapportages.
3. Stel slechts aanvullende kredieten beschikbaar als de daarvoor genoemde argumenten volledig, duidelijk
en inzichtelijk zijn.
4. Behandel de eindevaluatie van het college van burgemeester en wethouders in de Raad en stel deze na
goedkeuring als zodanig vast..
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H.

Monitoring en evaluatie

Het is gewenst dat het presidium van de raad met regelmaat monitoort of de aanbevelingen worden
opgevolgd.
I.

Tijdpad

J.

Financiële gevolgen

K.

Communicatie

Donderdag 26 februari 2012 is er een persbericht naar de regionale pers gezonden over het rapport van de
Rekenkamercommissie.

De griffier

Bijlage(
Bijlage(n)

Ter inzage liggende stukken

Rapport Rekenkamercommissie “ Papieren reconstructie Europalaan”

3

