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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u ons rapport aan van het onderzoek naar het gemeentelijke management van
strategische projecten. In deze brief willen wij stilstaan bij de aanleiding tot het onderzoek en het
proces van hoor en wederhoor dat aan publicatie vooraf is gegaan.
Aanleiding onderzoek
Meerdere gemeenteraadsfracties hebben in de afgelopen jaren aan de rekenkamercommissie
voorstellen voor onderzoek gedaan, die zich richtten op gemeentelijke projecten. Deze raadsfracties
stelden voor om lopende projecten, zoals Holwert-Zuid en de bouw van het nieuwe gemeentehuis,
als onderwerp voor een zelfstandig onderzoek te nemen. Om een optimaal effect met dit onderzoek
te bereiken, kiezen wij voor een bredere focus: projectmanagement van strategische projecten.
Deze focus geeft antwoord op de onderliggende vraag, die raadsfracties tot hun twijfel bracht.
Kunnen zij er, ondanks hun mogelijk gebrekkige zicht op dergelijke projecten, op vertrouwen dat de
Gemeente Coevorden haar projecten goed beheerst? De met naam en toenaam genoemde projecten
– Nieuwbouw Gemeentehuis, Holwert-Zuid en Wensbeeld 2.0 – passeren de revue als casestudy.
Proces van hoor en wederhoor
Wij hebben de concept-nota van bevindingen, zoals gebruikelijk, aan de ambtelijke organisatie voor
wederhoor voorgelegd. Dit ambtelijk wederhoor is erop gericht, de feiten in de concept-nota te
controleren, voordat het rapport openbaar gemaakt wordt. Daardoor kan de discussie in de raad
zich concentreren op de bestuurlijke oordelen over de feiten. Het ambtelijk wederhoor heeft tot een
groot aantal verbeteringen geleid.
Aan het einde van het onderzoek hebben wij in het bestuurlijk wederhoor aan het College van B&W
gevraagd om een oordeel over de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. De reactie van het
college is integraal in het rapport opgenomen en door ons voorzien van een nawoord. Hiermee is het
rapport compleet. Wij bieden het nu aan de gemeenteraad aan en maken het aldus openbaar.

Wij zijn uiteraard bereid, zoals altijd, dit rapport in een vergadering van één van uw politieke
Kamers toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Tevens bieden wij u graag de mogelijkheid
om uw technische vragen voorafgaand hieraan schriftelijk of mondeling te stellen. U kunt deze
stellen aan de secretaris-onderzoeker van de rekenkamercommissie, Carel Horstmeier. Hij is op
dinsdag en woensdag te bereiken, via 0524 - 598 724 of c.horstmeier@coevorden.nl.
Voorstel: Discussiebijeenkomst
Bovenal stellen wij u een andere bijeenkomst naar aanleiding van dit rapport voor. Zoals de
bestuurlijke nota in dit rapport duidelijk toont, verschillen rekenkamercommissie en college van
mening over de vraag, hoe het ideaalbeeld eruit ziet voor het proces waarin de raad kaders stelt. Dit
is een belangrijke vraag: hoe vinden raad en college, dat het college de raad moet ondersteunen in
zijn besluiten? Wij zouden daarom graag in samenwerking met uw raad een discussiebijeenkomst
willen organiseren, opdat uw raad informatie kan verzamelen en vervolgens een standpunt kan
innemen.
Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Coevorden
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