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Kernboodschap  In 2018, 2019, 2020 is er onderzoek uitgevoerd naar de jaarstukken op basis van 

de Duisenberg Light methode. In 2022 is er, voor het eerst in drie jaar, geen 

onderzoek naar beleidsvelden van de Jaarstukken 2021 uitgevoerd op basis van de 

Duisenberg Light methode. De methode die in de plaats gekomen van het 

jaarlijkse RKC onderzoek naar de jaarstukken. Wel zijn er nog verschillende 

openstaande aanbevelingen uit eerdere jaren. In de bijgevoegde nota geeft het 

college aan hoe opvolging wordt gegeven aan de verschillende openstaande 

aanbevelingen.  
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Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. De collegereactie op de aanbevelingen vast te stellen en de Duisenberg Light 

rapporteurs verzoeken om een uitspraak te doen over afdoening over de 

openstaande aanbevelingen. 
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1. Inleiding  

In 2018, 2019, 2020 is er onderzoek uitgevoerd naar de jaarstukken op basis van de Duisenberg Light 

methode. In 2022 is er, voor het eerst in drie jaar, geen onderzoek naar beleidsvelden van de 

Jaarstukken 2021 uitgevoerd op basis van de Duisenberg Light methode. De methode die in de plaats 

gekomen van het jaarlijkse RKC onderzoek naar de jaarstukken. Wel zijn er nog verschillende 

openstaande aanbevelingen uit eerdere jaren. In de bijgevoegde nota geeft het college aan hoe 

opvolging wordt gegeven aan de verschillende openstaande aanbevelingen. 

 

2. Besluitpunten college 

De het college besluit de collegereactie op de aanbevelingen vast te stellen en de Duisenberg Light 

rapporteurs verzoeken om een uitspraak te doen over afdoening over de openstaande 

aanbevelingen. De afdoeningen staan per aanbeveling in de bijlage vermeld. 

 

3. Beoogd resultaat 

De leden van de raad informeren over de verwerking en afdoening van de Duisenberg Light 

methode. De Duisenberg Light rapporteurs verzoeken om een uitspraak te doen over afdoening over 

de openstaande aanbevelingen. 

 

4. Argumenten 

Het college geeft aan hoe zij de aanbevelingen van de commissie Duisenberg Light methode gaat 

verwerken en afdoen. Deze nota is een vervolg op de rapportages van de commissie (behorend bij 

jaarstukken 2018, 2019, 2020) en de daarna aangeboden collegereacties hierop. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

6. Uitvoering 

De openstaande aanbevelingen worden opgevolgd als beschreven in de bijlage. Aan de rapporteurs 

wordt verzocht om uitspraak te doen over of de aanbevelingen daarmee zijn opgevolgd en afgedaan 

kunnen worden.  

 

7. Bijlage 
De volgende bijlage is toegevoegd:  

 Reactie college onderzoek Duisenberg Light bij Jaarstukken 2018, 2019 en 2020 

 

 

 

 


