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Opdracht extern adviseur Sleutelprojecten

De begeleidingscommissie externe adviseur sleutelprojecten stelt de raad voor het
volgende te besluiten:
1. om de rekenkamer als extern adviseur sleutelprojecten te benoemen

begeleidingscommissie externe adviseur sleutelprojecten, namens deze

E.R. van Holthe,
griffier

Toelichting
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 24 mei 2012 een motie aangenomen om een extern adviseur
voor de sleutelprojecten te benoemen. Met een raadsbesluit (2012-081) heeft de
gemeenteraad op 28 juni 2012 een budget van € 10.000 voor 2012 hiervoor beschikbaar
gesteld. Bovendien heeft de raad in dit raadsbesluit een begeleidingscommissie in het
leven geroepen die gemachtigd is om de externe partij te selecteren en om de opdracht
te verlenen.
De begeleidingscommissie is op 4 september 2012 bijeen geweest en heeft aan de
Rekenkamer Nieuwkoop een offerte gevraagd. De begeleidingscommissie heeft
aangegeven de opdrachtverlening aan de gemeenteraad over te willen laten door middel
van een raadsbesluit.
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Beoogd effect
Het benoemen van een extern adviseur sleutelprojecten die voorstellen van het college
van B&W over sleutelprojecten kan toetsen op financiële deugdelijkheid en op
maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid om de raad te
kunnen adviseren.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Het benoemen van de Rekenkamer Nieuwkoop heeft als voordeel dat zij met de
verordening Rekenkamer makkelijk intern informatie kunnen verkrijgen.
Op basis van de door hen aangeleverde offerte beschikt BMC (het bedrijf waar de
Rekenkamer directeur van Nieuwkoop, de heer J. Slooijer, werkzaam is) over de
benodigde competenties om de toetsen te kunnen uitvoeren.
Kanttekeningen:
1.1 De Rekenkamer Nieuwkoop zou nu een specifiek onderzoek doen op verzoek van de
gemeenteraad. In een later stadium kan de Rekenkamer weer een regulier
onderzoek doen naar sleutelprojecten. Maar ten eerste gebeurt niet zonder
consultatie bij de klankbordgroep Rekenkamer. En ten tweede loopt het contract met
de huidige Rekenkamer directeur tot 1 januari 2014. Daarna wordt de
selectieprocedure weer geopend en kan een medewerker van BMC of van een ander
bedrijf deze functie verkrijgen.
Financiële consequenties
Voor 2012 is de financiële dekking al geregeld met raadsbesluit 2012-081
Communicatie / Participatie
Niet van toepassing.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
- Offerte “Toetsing heroverweging Sleutelprojecten Nieuwkoop” van directeur
Rekenkamer Nieuwkoop (BMC)
- Motie extra budget rekenkamer van de besluitvormende raadsvergadering 24 mei
2012
- Raadsvoorstel en –besluit uitvoering motie extra budget rekenkamer (2012-081) van
de besluitvormende raadsvergadering 28 juni 2012
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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