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1. Inleiding
Uw raad heeft op 21 april 2011 de motie Onderzoek Zijlpoort aangenomen. In deze motie verzocht
u de rekenkamercommissie (RKC) voor de raad in kaart te brengen welke onderzoeksvormen
er zijn voor de beoordeling van de door de klokkenluider naar voren gebrachte punten inzake de
nieuwe concernhuisvesting aan de Zijlpoort.
Het daaropvolgende advies van de Rekenkamercommissie van 30 mei j.l is besproken in de
commissie Bestuur van 7 juli j.l.
In de commissie leek er binnen de raad draagvlak te zijn voor een onderzoek door de
rekenkamercommissie, maar werd er verschillend gedacht over het moment waarop een RKC
onderzoek moet plaatsvinden: na afronding van het project of op zo kort mogelijke termijn.
In de commissie is derhalve geconcludeerd dat de plenaire gemeenteraad een keuze dient te
maken.
Om deze keuze mogelijk te maken heeft de commissie de griffier verzocht om (in overleg met de
voorzitter) een (technische) raadsstuk op te stellen, zodat er in de raadsvergadering een duidelijke
basis is voor besluitvorming. Als uitgangspunt voor het besluit is gekozen voor de optie die in de
commissievergadering de meeste steun had.

2. Besluit
- de rekenkamercommissie te verzoeken op zo kort mogelijke termijn een onderzoek te starten

naar de door de klokkenluider naar voren gebrachte punten inzake de nieuwe
concernhuisvesting aan de Zijlpoort;

- de RKC te verzoeken een onderzoeksopzet op te stellen en deze ter bespreking voor te leggen
aan de cie Bestuur.

3. Beoogd resultaat
Een rapport van de rekenkamercommissie aan de hand waarvan de gemeenteraad de door de
klokkenluider naar voren gebrachte punten inzake de nieuwe concernhuisvesting aan de Zijlpoort,
kan beoordelen.

4. Argumenten en kanttekeningen
Zie hiervoor het advies van de rekenkamercommissie en het verslag van de commissie Bestuur
van 7 juli j.l. De RKC is in zijn advies ingegaan op de onderzoeksvragen die passen bij een RKC-
onderzoek gedurende de looptijd van een project. Dit zal terugkomen in de uitwerking, die ter
bespreking aan de commissie Bestuur wordt voorgelegd.

5. Uitvoering
- De rekenkamercommissie wordt verzocht de uitwerking van de onderzoeksvraag ter

bespreking voor te leggen aan de cie Bestuur.
- De rekenkamercommissie heeft aangegeven dat het ter hand nemen van dit onderzoek kan

leiden tot nadere prioriteitstelling binnen de geplande onderzoeken.

6. Bijlagen
- advies van de rekenkamercommissie van 30 mei 2011;
- verslag van de commissie Bestuur van 7 juli 2011.

De griffier

Raadsstuk



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het advies van de rekenkamercommissie van 30 mei 2011;
Gehoord de bespreking in de commissie Bestuur van 7 juli 2011;

Besluit:
- de rekenkamercommissie te verzoeken op zo kort mogelijke termijn een onderzoek te starten

naar de door de klokkenluider naar voren gebrachte punten inzake de nieuwe concernhuisvesting
aan de Zijlpoort;

- de RKC te verzoeken een onderzoeksopzet op te stellen en deze ter bespreking voor te leggen aan
de cie Bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van …….

De griffier De voorzitter


















