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Kernboodschap  Het college stelt haar reactie op de aanbevelingen uit de rapportage van 

commissie Duisenberg Light bij de jaarstukken van 2019 vast. 
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Niet van toepassing 
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N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 16 juni 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college stemt in met de reactie op de aanbevelingen uit de rapportage van 

de commissie Duisenberg Light bij de jaarstukken 2019 . 

2. De reactie op de aanbevelingen uit de rapportage van de commissie 

Duisenberg Light 2019 aan de raad aan te bieden. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

De commissie Duisenberg Light heeft dit jaar onderzoek gedaan naar twee beleidsvelden in de 

Jaarrekening en het Jaarverslag van 2019: beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling en 

beleidsveld 7.3 Overhead. Per beleidsveld heeft de commissie een rapportage met bevindingen en 

aanbevelingen uitgebracht. Het college geeft in haar bijgevoegd document haar reactie op de 

aanbevelingen weer.  
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2. Besluitpunten college 

1. Het college stemt in met de reactie op de aanbevelingen uit de rapportage van de commissie 

Duisenberg Light bij de jaarstukken 2019 . 

2. De reactie op de aanbevelingen uit de rapportage van de commissie Duisenberg Light 2019 

aan de raad aan te bieden. 

 

3. Beoogd resultaat 

De leden van de raad in staat te stellen deze reactie te betrekken bij hun advies respectievelijk bij de 

vaststelling van de jaarstukken. 

 

 

4. Argumenten 
Het college geeft een reactie op de kernboodschappen die vermeld zijn in de rapportage van de 
commissie Duisenberg Light. In deze reactie geeft het college aan of zij zich herkend in de geschetste 
kernboodschappen en op welke wijze zij met de aanbevelingen om zal gaan.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

6. Uitvoering 

• 24 juni 2019 raadsbehandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2019 

• 15 juli 2019 uiterste datum aanlevering Jaarverslag en Jaarrekening 2019 en verklaring 
accountant aan provincie 

 

 

7. Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn toegevoegd: 

• De reactie van het college op de aanbevelingen van commissie Duisenberg Light 2019 

• Rapportage Duisenberg Light onderzoek beleidsveld 7.3 Overhead 

• Rapportage Duisenberg Light onderzoek beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

 


