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Uw kenmerk 

Onderwerp Ons kenmerk 
2015-39565 Reactie Rekenkamercommissie op de reactie van 

het college van B&W (bestuurlijke reactie) n.a.v. 
RKC-rapport "Bouwen is meer dan stenen stapelen" 

Geachte raad, 

De Rekenkamercommissie heeft kennis genomen van de bestuurlijke reactie van het 
college van burgemeester en wethouders op het onderzoeksrapport  is meer dan 
stenen stapelen'. 

De Rekenkamercommissie is blij met de positieve woorden van het college over de bevin
dingen uit het onderzoek en over de aanbevelingen.  de bestuurlijke reactie maakt het 
college verder twee kleine opmerkingen over de inhoud van het rapport. De 
commissie reageert hierop als volgt. 

Evaluatienotitie was ingepland (niet uit het niets) 
Op pagina  van het rapport wordt aangegeven dat er tot april  geen documenten 
waren waarin de monitoring en evaluatie van de prestatieafspraken is vastgelegd. Met de 
evaluatienotitie kwam hier begin april  verandering in. Het college zegt hierover: 
(citaat) "Dit doet overkomen alsof er ineens een evaluatienotitie ligt uit het niets, terwijl de
ze ingepland stond op de Termijn agenda conform de beleidscyclus." 
De Rekenkamercommissie deelt de mening van het college over de evaluatienotitie. Deze 
stond op de termijnagenda en komt derhalve niet uit het niets. Zoals uit de context van de 
tekst op pagina  blijkt, gaat het hier echter niet om het ontbreken van een 
notitie, maar om het geheel ontbreken van schriftelijke  over de uitvoe
ring van de prestatieafspraken in de periode  

Prestatieafspraken  van  wel in evaluatienotitie 
De uitspraak op pagina 20 in het onderzoeksrapport, dat er geen evaluatie van de afspra
ken met betrekking tot de verkoop van kluswoningen is opgenomen, is naar de mening van 
de Rekenkamercommissie wel juist. 
•   de prestatieafspraken van  zijn afspraken over  van huurwoningen' 

(paragraaf 5.2) en 'verkoop van kluswoningen' (paragraaf 5.3) in twee aparte paragra
fen opgenomen. 



REKENKAMERCOMMISSIE 

•   de evaluatie van de prestatieafspraken komen in paragraaf 5.2 'verkoop van klus
woningen' de afspraken aan bod die in de prestatieafspraken genoemd worden bij 'ver
koop van huurwoningen'. De prestatieafspraken over verkoop van kluswoningen zijn, 
de titel van paragraaf 5.2 ten spijt, niet in de evaluatienotitie opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

 Giesbers 

voorzitter Rekenkamercommissie Voorst 


