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Rekenkamercommissie              
 
 
Onderzoek “Coalitieprogramma 2006-2010 en collegeprogramma 2007” 

 
Aanleiding 
In het eerste onderzoekprogramma van de Rekenkamercommissie (juni 2006) is het voornemen geuit 
het collegeprogramma halverwege de collegeperiode (begin 2008) en aan het eind van de periode 
(begin 2010) tegen het licht te houden. In het nieuwe onderzoekprogramma vanaf 2008 heeft de RKC 
het onderwerp weer opgenomen. De omschrijving is nu wat breder geformuleerd: de RKC wil zowel 
onderzoeken ten aanzien van het Coalitieprogramma 2006-2010 als het Collegeprogramma (alleen 
2007) in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt.  
 
Conclusie 
De Rekenkamercommissie heeft zich nader georiënteerd op dit onderwerp. Besloten is dit onderwerp 
niet te onderzoeken. We lichten dat graag toe. 
 
Eerder onderzoek 
In 2007 hebben we een onderzoek uitgebracht naar de wijze waarop de programmabegroting wordt 
gemonitord (“Van windwijzer tot kompas”). De aanbevelingen zijn door de raad overgenomen en het 
college van burgemeester en wethouders heeft de uitvoering van de aanbevelingen opgepakt. In het 
geldende onderzoekprogramma hebben we aangegeven de voortgang daarvan dit jaar te willen 
nagaan. Aan die actie willen we prioriteit geven.  
 
Positionering coalitieprogramma 
Het coalitieprogramma heeft een specifieke status. De partijen die zijn vertegenwoordigd in het college 
van Burgemeester en Wethouders hebben daarin een aantal hoofdpunten van beleid geformuleerd 
voor de periode waarin de coalitie in principe functioneert. Het coalitieprogramma is geen formeel 
raadsbesluit. Wel heeft vertaling daarvan plaatsgevonden in de programmabegroting. En de wijze 
waarop de daarin verwoorde plannen worden bewaakt was juist het onderwerp van ons eerdere 
onderzoek.  
Maar zelfs als het coalitieprogramma had geleid tot een raadsbesluit blijft er een ander bezwaar 
kleven aan het onderzoeken van de uitvoering van het coalitieprogramma. Een coalitieprogramma 
geeft in hoofdlijnen richting aan een aantal belangrijke prioriteiten maar de ontwikkelingen kunnen snel 
gaan. Een coalitieprogramma kan op uitvoeringsniveau al snel verouderd raken. De 
Programmabegroting wordt daarentegen jaarlijks geactualiseerd en is daarmee een beter 
aanknopingspunt.  
 
Collegeprogramma 
Voor zover het collegeprogramma betrekking heeft op de Programmabegroting gelden daar dezelfde 
overwegingen. De ‘eigen’ onderwerpen van het college worden via de planning & control cyclus 
verantwoord.  
 
Tot slot 
Onze conclusie is dat een specifiek onderzoek naar het coalitieprogramma en het collegeprogramma 
onvoldoende toevoegt aan andere onderzoeken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Rekenkamercommissie Voorst 
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