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A. 
Aan de leden van de Raad 
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datum 
kenmerk 
betreft 

: 7 januari 2014 
:2013U03620 
: reactie rapport rekenkameronderzoek 

Geachte leden van de Raad, 

Eind november 2013 hebben wij het rapport van het rekenkameronderzoek "En daar houd ik 
mij aan" naar de navolging van besluiten, toezeggingen en moties door het college van 
Burgemeester en Wethouders ontvangen. Het rapport beoogt antwoord te geven op de vraag: 
'Hoe borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig worden 
uitgevoerd, werken de getroffen beheersmaatregelen in de praktijk en wordt de raad adequaat 
over de realisatie geïnformeerd?' 
Met deze brief reageren wij op de aanbevelingen in het rapport. 

Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar de rekenkamer voor het zorgvuldig uitgevoerde 
onderzoek en de mogelijkheid hier reeds inhoudelijk op te reageren. Wij waarderen de 
verwerking van onze inhoudelijke bijdrage in het rapport1 en beperken ons daarmee in deze 
brief tot de aanbevelingen specifiek gericht aan het college. 

Aanbeveling 4 in het rapport 
In deze aanbeveling staat: "Vertraging van de navolging is de meest voorkomende afwijking. 
Het college dient op basis van de lijst van de griffie nadrukkelijk de datum voor de navolging 
te gebruiken om een planning op te stellen voor de uitvoering en die te volgen. Dit past bij de 
coördinerende rol van de directieadviseur." 
De rekenkamer komt tot de conclusie dat de uitvoering van toezeggingen en moties ad hoc is. 
Wij merken hierbij op dat het lastig is in een jaarplanning vooruit te lopen op moties en 
toezeggingen die nog zullen worden aangenomen en gedaan. Hetzelfde geldt voor de 
omvang en capaciteit die dit per situatie vraagt. 

^eze kunt u nalezen in de toevoeging aan het rapport. 
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De planning om uitvoering te geven aan toezeggingen en moties maakt daarom integraal 
onderdeel uit van een continue geactualiseerde beleids- en projectplanning. 

Wij hechten waarde aan een realistische planning om te voorkomen dat vertraging in de 
navolging ontstaat. Daarvoor is het voor ons noodzakelijk om de datum vast te stellen in 
afstemming met de beschikbare ambtelijke capaciteit en eventuele externe afhankelijkheid. 
Wij zijn voornemens om ofwel ten tijde van de vergadering waarin de toezegging wordt 
gedaan, ofwel bij de eerstvolgende vergadering na een gedane toezegging helderheid te 
verschaffen over de datum voor de navolging. Indien dit niet mogelijk is geven wij hiertoe de 
reden aan. 

Aanbeveling 5 in het rapport 
Wij onderschrijven deze aanbeveling waarin staat dat: "zodra op basis van de opgestelde 
planning voor de navolging blijkt dat deze niet past bij de afgesproken termijn voor afdoening 
het college de raad of raadscommissie waar de toezegging of verplichting is gemaakt hierover 
dient te berichten." 
Zoals ook uit het rapport blijkt, streven wij er uiteraard naar onze toezeggingen en moties 
binnen de afgesproken termijn na te komen. Daar waar dit niet lukt berichten wij u met reden 
over niet tijdige nakoming. Wij zien dan ook geen reden om van deze huidige werkwijze af te 
stappen en zullen deze procedure in de toekomst blijven volgen. 

Aanbeveling 6 in het rapport 
"Behoudens de hiervoor aanbevolen planning van de uitvoering is er geen reden om voor het 
onderwerp een afzonderlijke procedure in te richten." 
Wij onderschrijven deze aanbeveling. 

Aanbeveling 7 in het rapport 
"Bij toezeggingen en verplichtingen waar derden bij betrokken zijn, ligt de termijn waarop deze 
kunnen worden nagevolgd niet alleen in handen van het college. Het is beter in deze gevallen 
een andere procedure af te spreken. De planning voor de afdoening wordt later gegeven, 
bijvoorbeeld tijdens de volgende vergadering." 
Wij onderschrijven ook deze aanbeveling (zie onze reactie bij aanbeveling 4). 

We gaan er vanuit hiermee inzicht te hebben gegeven hoe wij met de aanbevelingen uit het 
rekenkamerrapport omgaan en zijn benieuwd naar uw reactie op het rekenkamerrapport. 

Hoogachtend, 
burgermeester en wethouders, 

L M . Driessen-Jansen H 
burgemeester 

c c : 
Rekenkamer Leiderdorp 


