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Doorwerking aanbevelingen Rekenkamercommissie
"Werkt het door?".

Onze fractie is wederom onder de indruk van de gedegen rapportage van de RKC.
Bij hun onderzoeken zijn de laatste 4 jaar onder de loep genomen, 2011 - 2014.

Tezamen met de reactie van het college heeft BALANS inhoudelijk hieraan 
nauwelijks iets toe te voegen, doch plaatst hierbij wel enkele kanttekeningen:

1. Balans is het eens met de opmerking van de RKC, dat er een dilemma bestaat
bij het in een vroegtijdig betrekken/informeren van de raad tussen
enerzijds transparantie en openbaarheid èn anderzijds vertrouwelijkheid.
Onze fractie verzoekt hierbij nogmaals terughoudend te zijn met vertrouwelijke
bijeenkomsten, om daarmee maximaal transparant te zijn als gemeente.

2. De toename van het aantal Raadsinformatiebrieven. Informeren prima, doch 
doordat hierover in de raad niet mag worden gediscussieerd, staat dit op 
gespannen voet met de controlerende functie van de raad.

3. Over de Lange Termijn Agenda is al veel gesproken. Tot op heden is er echter
weinig rendement. De regelmatige termijnoverschrijdingen beïnvloeden niet 
positief het beoogde doel bij invoering.  

4. Geconstateerd wordt dat "het college in een te algemene zin" reageert.
Deze conclusie van de RKC kan BALANS voor 100% delen.

5. Onze fractie kiest er voor om eens per jaar terug te koppelen en dat ook in
het jaarverslag van de RKC te vermelden.

Tot slot:

Hoewel dit de periode 2011 - 2014 betreft, betreurt BALANS dat het RKC-rapport 
"Inkoop en aanbesteding, 2009", niet - i.v.m. de actualiteit - is betrokken bij het 
onderzoek door de RKC. De conclusies van dit rapport en daarna door de raad 
aangepaste inkoop- en aanbestedingsregels, zijn compleet genegeerd bij de recent 
gevolgde aanbesteding na het faillissement van MIK. De PFH heeft terloops de raad 
meegedeeld, dat na de gunning aan Podium4all, na een jaar evaluatie volgt.
Hiermee worden de door de raad vastgestelde regels "met voeten getreden"!

Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen    
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen, woordvoerder
balans.rkc15


