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De rekenkamercommissie informeert de raad over haar oordeel over de wijze van
opvolging door het college van door de raad overgenomen aanbevelingen. De raad
beslist of dit oordeel wordt overgenomen.
De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
van de rekenkamercommissie in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van
het raadsstuk in de raadsvergadering.
N.v.t.
N.v.t.

(wordt ingevuld door BMO)

Besluit Raad
d.d. ……….

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de
griffie)

Gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie,
Besluit:
 Het oordeel van de rekenkamercommissie over opvolging van de in de
brief genomen aanbevelingen over te nemen.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het door het college gevoerde bestuur. Naar
aanleiding van die onderzoeken worden vaak aanbevelingen geformuleerd. De door de raad
overgenomen aanbevelingen worden geregistreerd. Zodra het college aan de raad een
verantwoording over de opvolging voor behandeling aan de raad aanbiedt, wordt de
rekenkamercommissie in de gelegenheid gesteld uw raad hierover te adviseren.
De rekenkamercommissie informeert de raad per brief over haar oordeel over de wijze van
opvolging zoals verwoord in de bijgevoegde verantwoording van het college .
Hierbij worden drie oordelen gehanteerd: geheel/gedeeltelijk/niet opgevolgd.
Het is aan de raad om vast te stellen of wat zijn oordeel is ten aanzien van de opvolging van
de aanbeveling.
2. Voorstel aan de raad
De rekenkamercommissie stelt de raad voor:
 Het oordeel van de rekenkamercommissie over opvolging van de in de brief
genoemde aanbevelingen over te nemen.
3. Beoogd resultaat
Opvolging van overgenomen aanbevelingen. Dit wordt bereikt door actieve monitoring en
advisering van de raad over de wijze van opvolging door het college.
4. Argumenten
Overgenomen aanbevelingen zijn opdrachten van de raad aan het college. De
rekenkamercommissie heeft zich tijdens het onderzoek verdiept in de materie en is daardoor
in staat de raad te adviseren over de wijze van opvolging van de aanbeveling door het
college.
5. Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.
6. Uitvoering
 Indien de raad het oordeel van de rekenkamercommissie overneemt dat de
aanbeveling is opgevolgd, zal de registratie van de aanbeveling overeenkomstig
worden gearchiveerd. Aanbevelingen die niet of slechts gedeeltelijk zijn opgevolgd
blijven actief en maken onderdeel uit van de actielijst van de vakcommissie . Deze
lijst wordt door de griffie bewaakt.
 Zodra het college een nieuwe verantwoording over opvolging over de aanbeveling
voor behandeling aanbiedt, zal de rekenkamercommissie de raad ook daarover
adviseren.
 De rekenkamercommissie informeert de raad twee keer per jaar over de dan
openstaande aanbevelingen..
7. Bijlagen
1. Brief van de rekenkamercommissie 2017/507616
2. Verantwoordingen 2017/411837, 2017/411857, 2017/411878
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