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Aanleiding
Aangenomen motie door de raad op 10 november 2017: 
onderzoek naar de budgetoverschrijding

Raming maart 2015 € 5.610.000
Extra budget (entree en AV-raadzaal) €    153.000
Totaal budget € 5.763.000
Realisatie € 6.743.000
Overschrijding €     980.000
Kosten liften €.    150.000



Aandachtspunten van de raad voor het onderzoek:

- Politiek-bestuurlijke en organisatorische kaders 
- Inrichting bouwproces en –management
- Gemaakte keuzes
- Informatievoorziening aan de raad
- Lessen trekken en aanbevelingen doen voor toekomstige (grote) projecten

Doel en focus onderzoek

Onderzoek is gericht op:

- Sturing: het uitzetten van de koers
- Beheersing: het op koers houden
- Verantwoording: afnemen van verantwoording
- Toezicht: beoordeling van proces en resultaat



Conclusies

Sturing
1. De verandering van groot onderhoud naar vernieuwbouw is niet expliciet aan 

de raad voorgelegd, waardoor de raad niet voldoende in staat is gesteld    
inhoudelijke kaders te stellen over de omvang en inhoud van de 
vernieuwbouw.

2. De raad kreeg daarbij onvoldoende inzicht in de raming van kosten om een 
goed financieel kader vast te stellen, maar verleende toch het gevraagde    
krediet.

3. De raad verleende een zeer ruim mandaat aan het college, waardoor dekking 
voor extra uitgaven plaatsvond in de lopende begroting zonder de raad daarbij 
besluitvormend te hoeven betrekken.

4. De raad is in beperkte mate en ad hoc betrokken bij de uitvoering van het 
project en was daarmee beperkt in het uitoefenen van de (bij)sturende functie.



Conclusies (2)

Beheersing
5. De complexiteit van de opgave is onderschat door college en ambtelijke 

organisatie, waardoor het project onvoldoende is voorbereid. 
6. Er is geen afgewogen besluit genomen over de wijze van aanbesteding en 

verdeling van risico’s, waardoor alle risico’s bij de gemeente lagen.
7. Tijdens de uitvoering bleek de ambtelijke organisatie onvoldoende toegerust, 

waardoor alsnog externe expertise moest worden ingehuurd.
8. Door de pragmatische (niet-professionele) wijze van werken van de ambtelijke 

organisatie zijn de eisen van projectmanagement onvoldoende ingevuld, 
waardoor:

• een actueel en uitgewerkt projectplan heeft ontbroken;
• er geen uitgewerkte planning was;
• onvoldoende risicobeheersing heeft plaatsgevonden;
• de toewijzing van verantwoordelijkheden niet expliciet is vastgelegd.



Conclusies (3)

Verantwoording
9.   De raad heeft onvoldoende informatie op strategisch niveau ontvangen 

om te kunnen (bij)sturen. (De raad ontving alleen vier raadsvoorstellen 
over: kredietverlening, inrichting van entree en raadzaal, vervanging van 
liften.)

10. De budgetoverschrijdingen zijn aan de raad gepresenteerd als      
onvermijdbare en voldongen feiten via RIB’s (in een reeks van € 10K 
à € 244K à € 250K à € 600K à € 938K), waardoor de raad geen 
besluiten heeft kunnen nemen over de noodzaak en niet over de 
financiële consequenties.

11. De politiek-bestuurlijke sensitiviteit was onvoldoende, waardoor de raad 
weliswaar veel informatie, maar niet de gewenste informatie kreeg.

12. Vanwege de gangbare bestuurscultuur (het college laat het aan de raad 
over om onderwerpen te agenderen), is de raad beperkt geweest in de 
uitoefening van zijn controlerende en volksvertegenwoordigende taak.



Conclusies (4)

Toezicht
13. Het college is de toezegging aan de raad van een evaluatie (over de 

aspecten: voorbereiding, keuzeproces, planning, projectorganisatie, 
risicomanagement, informatievoorziening) (nog) niet nagekomen.

14. De raad heeft (nog) geen formeel eindoordeel over het project
vastgesteld.



Eindconclusies  
Sturing
1. Er is onvoldoende afstemming geweest tussen de raad en het college over de 

inhoud van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol 
van de raad en hoe de raad daartoe in staat is te stellen.

2. De raad heeft een onvoldoende ingekaderd (financieel) mandaat aan het 
college gegeven, zodat zonder besluitvorming van de raad extra uitgaven zijn 
gedekt in de lopende begroting.

3. De raad heeft zowel bij de vaststelling van het krediet als tijdens de uitvoering 
onvoldoende kritisch vermogen getoond.

Beheersing
4. De ambtelijke organisatie heeft niet-professioneel gewerkt en aan de eisen die

aan een goede projectorganisatie gesteld mogen worden, heeft het in grote
mate ontbroken.

5. De uitvoering van het project is daardoor onvoldoende doelmatig geweest.



Eindconclusies (2)  
Verantwoording
6. Het college en de ambtelijke organisatie hebben onvoldoende reflecterend

vermogen en politieke sensitiviteit getoond om de raad alsnog optimaal te 
betrekken bij het project en in staat te stellen inhoud te geven aan de 
controlerende en volksvertegenwoordigende functie.

Toezicht
7. Aangezien de raad (nog) geen eindoordeel over het project heeft vastgesteld, 

kan geen uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van het project.



Aanbevelingen
Aan de raad
1. Maak afspraken met het college over de inhoud van de kaderstellende, 

controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad en hoe het college  
de raad daartoe in staat stelt.

2. Beperk het (financieel) mandaat aan het college, zodat voor extra uitgaven 
boven de vastgestelde kredieten besluitvorming van de raad plaatsvindt. 

3. Organiseer middels voorlichting, training en dergelijke om het kritisch vermogen 
van de raad te vergroten.

Aan het college
4. Neem maatregelen om de professionaliteit van de ambtelijke organisatie te 

versterken door in het vervolg te voldoen aan de eisen die aan een goede
projectorganisatie (zie de checklist voor grote projecten) gesteld mogen
worden. 

5. Informeer de raad binnen 6 maanden over de stand van zaken.



Aanbevelingen (2)  
Aan de ambtelijke organisatie
6. Voldoen aan de professionele eisen die aan een goede projectorganisatie (zie 

de checklist voor grote projecten) gesteld mogen worden. 
7. Betrek het college en de raad optimaal bij de uitvoering van (grote) projecten 

door: een tijdige, actuele, complete en bruikbare informatievoorziening 
(bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard), en pro-actieve deelname 
(bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep van raadsleden).


