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Geadviseerd besluit

1. De conclusies uit het RKC rapport te onderschrijven;
2. Het College van B&W op te dragen om de Raad uiterlijk februari 2018 een ICT beleidsplan voor 

te leggen;
3. Het College van B&W op te dragen de raad, tenminste in de eigen jaarstukken, te informeren 

over de mate waarin de ICT investeringen en de gerealiseerde resultaten al dan niet 

overeenstemmen met het eigen informatiebeleid; 
4. Het College van B&W op te dragen om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 de raad te 

informeren over een aanpak om de jaarstukken meer leesbaar en toegankelijk te maken voor 

de raad.

Toelichting op beslispunten
Het college onderkent in diverse documenten dat ICT steeds belangrijker wordt. Dat is ook de reden 

dat ICT als een apart programma binnen het MJB en de Jaarstukken is opgenomen. 

Er is echter nog geen beleid geformuleerd rondom ICT. Dit maakt het niet eenvoudig voor de raad 

zijn sturende en controlerende taken op dit punt waar te maken. Er mist een kapstok.

Al vaker is door de raad opgemerkt dat de jaarstukken van de gemeente weinig toegankelijk en 

lastig te doorgronden zijn. Dit geldt ook voor het programma ICT. Ervan uitgaande dat de 

jaarstukken van de gemeente een beeld moeten geven aan raad en inwoners hoe de gemeente er 

voor staat, zouden deze documenten beter leesbaar en meer toegankelijk moeten zijn. 

Beoogd effect
Het rapport van de Rekenkamercommissie is bedoeld als een handreiking voor de toekomst. Een 

toekomst waarin ICT niet meer weg te denken is en op velerlei terreinen een steeds belangrijkere 

rol gaat spelen. En ook een (hele nabije) toekomst waarbij de ICT uitvoering ondergebracht is in De 

Connectie. Hierdoor komt de uitvoering ‘meer op afstand’ te staan. 

Om als raad de taak als toezichthouder waar te kunnen maken is het des te meer gewenst te 

zorgen voor een helder inzicht vooraf (beleid) en achteraf (realisatie en effect).
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Kader 
De Rekenkamercommissie (RKC) is een 'instrument' voor de raad om aan zijn controlerende functie 

invulling te geven. De Rekenkamercommissie is wel een onafhankelijke commissie. Regels rond de 

RKC zijn vastgelegd in:

- De Gemeentewet;

- De Verordening op de Rekenkamercommissie;

- Het Protocol RKC.

Argumenten 
 Een duidelijk ICT beleid ontbreekt terwijl ICT een steeds belangrijker onderdeel van 

bedrijfsvoering wordt;

 Daarmee ontbreken ook heldere doelen;

 De verslaglegging / verantwoording m.b.t. tot ICT is moeilijk toegankelijk voor de doelgroep;

Al met al is het voor de raad bijna niet mogelijk om de kaderstellende en controlerende taak op het 

gebied van ICT uit te voeren.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
Het onderzoeksonderwerp is mede op de lijst van onderzoeken van de RKC terecht gekomen naar 

aanleiding van gesprekken met de diverse raadsfracties.

Het rapport is voor hoor- en wederhoor aan het college en de ambtelijke organisatie aangeboden. 

Uit de reactie blijkt dat er geen feitelijke onjuistheden staan in het rapport. Daarnaast geeft het 

college aan zich te kunnen vinden in de aanbevelingen en daar ook al deels mee bezig te zijn. 

Aanpak/Uitvoering

Onderzoeksmethode

Als onderzoeksmethodiek is ervoor gekozen om via deskresearch de benodigde informatie boven 

tafel te krijgen. Daarnaast zijn belangrijke stakeholders binnen de voormalige afdeling ICT 

geïnterviewd. De RKC werkt altijd in duo’s. Dat betekent dat twee onderzoekers direct bij het 

onderzoek betrokken zijn. Zij verdelen werkzaamheden onderling. Concept rapporten worden de 

gehele RKC gelezen en becommentarieerd. 

Hoor en wederhoor

De bevindingen zijn voor ambtelijk hoor en wederhoor aan de betrokken ambtenaren voorgelegd. 

Het rapport inclusief de conclusies en aanbevelingen zijn voor hoor en wederhoor aan het college 

voorgelegd. 

Werkwijze behandeling RKC rapporten 

In de raad van 28 september 2016 is de volgende werkwijze m.b.t. Rkc rapporten afgesproken:

1. De werkwijze rond de behandeling van Rkc rapporten blijft tot aan ambtelijk en bestuurlijk 

hoor en wederhoor hetzelfde als die nu ook is. Ofwel de feitelijke opmerkingen naar 

aanleiding van het ambtelijk hoor en wederhoor worden door de Rkc aangepast in het 

rapport. De bestuurlijke reactie wordt (evt.) voorzien van een reactie van de Rkc.

2. De griffie stelt een technisch raadsvoorstel op waarin de aanbevelingen vertaald zijn in het 

dictum waarover de raad een besluit neemt. Steller van het raadsvoorstel is de griffie en 

afzender de raad.
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3. De agendacommissie bepaalt in haar vergadering of het raadsvoorstel rijp is voor 

behandeling en bepaalt in welke commissie het geagendeerd dient te worden.

4. Het college krijgt het raadsvoorstel tegelijkertijd met de raads- en commissieleden. 

5. Er wordt geen voorlegger bij het raadsvoorstel geschreven.

6. In de commissie presenteert de RKC het rapport. Als eerste mag dan het college reageren, 

gevolgd door de eerste termijnen van de commissieleden. Ook bij de tweede termijnen 

krijgt eerst het college de gelegenheid te reageren.

7. De commissie adviseert de raad of het rapport een ster- dan wel discussiestuk wordt.

8. Het rapport wordt geagendeerd voor de raadsvergadering conform het advies van de 

commissie. Ook in de raad krijgt het college als eerste het woord, gevolgd door de eerste 

termijnen van de raadsleden. Ook bij de tweede termijnen krijgt eerst het college de 

gelegenheid te reageren. In de raad kunnen moties en amendementen worden ingediend.

Communicatie
Er is geen bijzondere media-aandacht gegeven aan dit onderzoek. 

Financiële consequenties
Het meer doelgroep gericht schrijven van de jaarstukken kan gepaard gaan met financiële 

consequenties. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe het aangepakt wordt. 

Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties aan dit voorstel verbonden.

WMO-aspecten
Dit betreft een onderzoek waaraan geen WMO-aspecten vastzitten.

Duurzaamheid
Dit betreft een onderzoek waaraan geen duurzaamheids-aspecten vastzitten.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t. 

Alternatieven 
 De raad kan besluiten de conclusies niet te onderschrijven en zelf met andere conclusies te 

komen;

 De besluiten zoals voorgesteld in het dictum niet te nemen of andere besluiten te nemen. 

De besluiten zoals nu vermeld zijn erop gericht veranderingen in gang te zetten. 
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