Bespreken van het rapport “ Papieren reconstructie van de Europalaan” in
opdracht van de Rekenkamercommissie Valkenswaard opgesteld
Bij de bespreking van dit rapport zijn aanwezig de twee externe leden van de
Rekenkamercommissie, dhr. van Dijk (voorzitter) en mevr. Mengde. Dhr. van Dijk
licht het rapport (en de conclusies van het rapport) kort toe.
Vanuit de commissie worden complimenten voor het rapport gegeven. De in het
rapport opgenomen aanbevelingen worden onderschreven.
Wel zijn er nog enkele vragen en opmerkingen bij het rapport:
- wat als de aanbevelingen bij aanvang van het onderzochte project al waren
geïmplementeerd?
Dhr. Dijk geeft aan “ dan was u verder geweest”. Op de vraag hoe ver dan, antwoordt
hij dat dit niet precies is aan te geven, maar dat wel kan worden vastgesteld “ dat
steeds op momenten dat er gerichte stappen gezet konden worden, dat niet is
gebeurd”;
- uit het rapport blijkt het grote belang van een goede overdracht bij
collegewisselingen. Hoe gebeurt die overdracht in de praktijk?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen geeft aan dat het (inmiddels) gebruik is dat er een
goede overdracht wordt verzorgd. Hij verwijst daarbij naar het overdrachtsformulier
dat als bijlage bij het antwoord op de vraag van de fractie PvdA inzake het
projectmanagement Europalaan is verzonden (mail van de griffier dd. 16 februari,
17.00 uur).
De vertegenwoordiger van de fractie D66 wijst erop dat in dat formulier veel
activiteiten voor 2011 zijn opgenomen. Is die planning gehaald? Wat is de actuele
planning?
Toegezegd wordt dat hierover informatie over zal worden gegeven en dat de raad de
planning voor 2012 toegezonden krijgt.
- breed wordt het belang van een goede projectleiding benadrukt;
- vanuit de fractie CDA wordt erop gewezen dat de in 2004 ondertekende
intentieverklaring “ Integrale oplossingsrichting bereikbaarheids- en
leefbaarheidsproblemen in relatie tot Rijksweg N69” een bepalende rol heeft
gespeeld bij de uitvoering van het project Europalaan.

