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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding voor het onderzoek 

 

In 2009 is een nieuwe rekenkamercommissie (hierna: rekenkamer) voor de gemeente 

Bloemendaal samengesteld, bestaande uit vijf externe leden. Om een indruk te krijgen van de 

onderwerpen die de gemeenteraad van Bloemendaal bezighoudt, heeft de rekenkamer een bezoek 

gebracht aan alle afzonderlijke fracties. Het doel van deze bezoeken was om met de fracties 

mogelijke onderzoeksonderwerpen voor de rekenkamer te bespreken. Tijdens deze bezoeken 

hebben de fracties verschillende suggesties gedaan voor onderzoeksonderwerpen voor de 

rekenkamer.  

 

Het onderwerp dat in meerdere fracties terugkwam was de verbouwing van Dorpshuis 

Vogelenzang, en dan met name de informatievoorziening aan de raad over dit project. 

Verschillende fracties wilden weten of de raad volledig en juist geïnformeerd is over de verbouwing 

van het dorpshuis en de daarbij bijbehorende kosten. Enkele fracties deden daarnaast de suggestie 

om een onderzoek uit te voeren naar de (kwaliteit van de) informatievoorziening aan de raad in het 

algemeen.  

 

Dit was voor de rekenkamer aanleiding om het onderwerp informatievoorziening aan de raad, 

specifiek over projecten, nader te onderzoeken. Er is hierbij in eerste instantie gekozen om naast 

het project ‘Dorpshuis Vogelenzang’ nog twee andere projecten te onderzoeken, om zo een breder 

onderlegde uitspraak te kunnen doen over de (kwaliteit van de) informatievoorziening aan de raad. 

Uiteindelijk zijn er twee projecten onderzocht, zoals zal worden toegelicht in hoofdstuk 2.  

 

1.2  Leeswijzer 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. In dit hoofdstuk komen 

achtereenvolgens de doelstelling en onderzoeksvragen, de afbakening, de methodologie en het 

normenkader aan de orde. In hoofdstuk drie worden de gegevens die het onderzoek heeft 

opgeleverd beschreven. Die gegevens worden in hoofdstuk vier geanalyseerd door de deelvragen 

te beantwoorden aan de hand van de normen. Tot slot volgen in hoofdstuk vijf de conclusie van het 

onderzoek en de aanbevelingen.  
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2 Onderzoeksopzet 

2.1  Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

Eén van de taken van de gemeenteraad is het controleren van het college. De raad is hiervoor 

afhankelijk van de (beleids)informatie die de raad van het college ontvangt. Deze informatie moet 

daarom van dusdanige kwaliteit zijn dat de raad in staat is haar controlerende taak naar behoren 

uit te kunnen voeren.  

 

Voor projecten binnen de gemeente geldt des te meer dat de raad goed geïnformeerd dient te zijn 

over het doel van het project, de voortgang van het project en het behaalde resultaat. De 

informatie over projecten die de raad ontvangt van het college is de primaire bron op basis 

waarvan de raad beslissingen neemt. De tijdigheid, juistheid en volledigheid van de 

informatievoorziening over projecten is daarom van groot belang.   

 

Met een onderzoek naar de kwaliteit van de informatie over projecten binnen de gemeente wil de 

rekenkamer een bijdrage leveren aan de verbetering van de informatiepositie van de 

gemeenteraad. Daarnaast kan het debat binnen de raad inhoudelijk gefaciliteerd worden: ten 

behoeve van de gemeenteraad kan voor enkele projecten op basis van de beschikbare 

beleidsinformatie vastgesteld worden of de doelstellingen die het college voor het betreffende 

project had geformuleerd met de afgesproken prestaties en budgetten en binnen de gestelde tijd 

zijn gehaald.  

In het onderzoek wordt beoordeeld in hoeverre er over enkele projecten voldoende informatie 

beschikbaar is/was voor de gemeenteraad. Ook wordt gekeken naar de praktische bruikbaarheid 

van deze informatie: kan de gemeenteraad zich met deze informatie een oordeel vormen over de 

mate waarin keuzes goed zijn onderbouwd?  

  

De centrale vraagstelling is: 

Kan de gemeenteraad op basis van de beschikbare beleidsinformatie zijn kaderstellende en 

controlerende taak ten aanzien van gemeentelijke projecten uitoefenen? 

 

De deelvragen zijn als volgt: 

 

1. Voldoet de  informatievoorziening over projecten aan de raad aan de geldende wet- en 

regelgeving? 

2. Hoe en op welke momenten is de raad geïnformeerd over de voor dit onderzoek 

geselecteerde projecten? 

3. Is de informatie over de voor dit onderzoek geselecteerde projecten bruikbaar en van 

voldoende kwaliteit, en zijn de beslispunten duidelijk geformuleerd? 



                                                                                                             

Informatievoorziening over projecten aan de raad 4 

2.2  Afbakening 

Selectie projecten 

Er waren voor dit onderzoek in eerste instantie drie projecten geselecteerd, op basis van 

gesprekken met verschillende afdelingshoofden. Van deze drie projecten is gekeken naar de 

informatie, zowel over de voortgang van het project als inhoudelijke informatie, die via het college 

van B&W naar de raad is gegaan. De rekenkamer heeft zich hierbij voornamelijk geconcentreerd op 

raadsbesluiten en de daarbij behorende stukken, voortgangsrapportages en financiële 

verantwoordingsinformatie.  

 

Voor dit onderzoek was het de intentie om te kiezen voor drie nog lopende projecten, zodat de 

aanbevelingen nog van nut kunnen zijn voor de betreffende projecten. Andere eisen waren dat er 

over deze projecten al informatie aan de raad is verzonden en dat de projecten van dusdanige aard 

zijn dat lessen over deze specifieke projecten ook van toepassing kunnen zijn voor toekomstige 

soortgelijke projecten. Uit een gesprek met verschillende afdelingshoofden kwamen drie projecten 

naar voren die aan deze eisen voldeden: 

 

1. Het eerste project is de verbouwing van het Dorpshuis Vogelenzang. Het bestuur van het 

dorpshuis heeft de gemeente verzocht het dorpshuis op enkele onderdelen te verbouwen. 

Gedurende de looptijd zijn de bouwplannen en financiering van het project veranderd.  

2. Het tweede project is het project Marinehospitaal. Op het terrein waar het voormalige 

Marinehospitaal stond worden woningen gebouwd.  

3. Ook het project Bispinckpark voldeed in eerste instantie aan de voorwaarden. De gemeente 

heeft grond aangekocht in het Bispinckpark met de bedoeling hier een kinderopvang en 

andere faciliteiten te realiseren.  

 

Over het project Bispinckpark bleek echter tijdens de onderzoekperiode en daarvoor weinig tot 

geen informatie naar de raad te zijn verstuurd. De gemeente heeft de grond aangekocht en de 

raad hierover geïnformeerd. De bouw en het beheer van de faciliteiten worden echter mogelijk 

uitbesteed. Tijdens de onderzoeksperiode is hierover geen beslissing genomen en ook geen 

informatie naar de raad verzonden. Dit project bleek daarom vanwege de beperkte 

informatievoorziening aan de raad niet meer geschikt voor dit onderzoek. De rekenkamer is echter 

van mening dat de bevindingen van de twee overige projecten voldoende onderbouwing bieden om 

een uitspraak te doen over informatievoorziening aan de raad over projecten. Er is daarom 

gekozen om het onderzoek te beperken tot de projecten Dorpshuis Vogelenzang en 

Marinehospitaal.  

 

Afbakening van de periode 

Vanwege de lange looptijd van het project Marinehospitaal is ervoor gekozen om het onderzoek te 

beperken tot de periode vanaf eind 2006. Er is gekozen voor 2006 omdat rond die periode de 
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bouwvergunning voor de bouw van de woningen is aangevraagd. Voor het project Dorpshuis 

Vogelenzang is wel de gehele looptijd van het project genomen. Het onderzoek heeft betrekking op 

de informatievoorziening aan de raad over beide projecten tot en met juli 2010. Na de fusie van de 

gemeentes Bloemendaal en Bennebroek is het projectmatig werken en tevens de 

informatievoorziening over projecten vernieuwd. Met deze wijziging is in dit onderzoek rekening 

gehouden bij het beoordelen van de informatievoorziening aan de raad.  

2.3  Methodologie 

Om te bepalen of informatie juist en volledig is zijn normen nodig. De gehanteerde normen voor dit 

onderzoek worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.  

 

Van de geselecteerde projecten is alle informatie opgevraagd die de raad heeft ontvangen. Om een 

beeld te krijgen van de volledigheid van deze informatie zijn ook stukken opgevraagd die niet naar 

de raad zijn gegaan, maar wel van belang zijn om inzicht te krijgen in het project. Deze stukken 

zijn geanalyseerd. Daarna zijn interviews gevoerd met de betrokken ambtenaren, waarin de eerste 

indrukken zijn besproken en aanvullende informatie en toelichting is gevraagd. Op basis van deze 

stukken en de gehouden interviews is een conceptrapport opgesteld, dat is besproken in de 

vergadering van de rekenkamer, die daarna de definitieve tekst heeft vastgesteld.  

2.4  Normenkader 

De opzet van het onderzoek is erop gericht een indicatie te geven van de kwaliteit van de 

beleidsinformatie die de gemeenteraad ontvangt over projecten. Die informatie moet de raad in 

staat stellen haar kaderstellende en controlerende rol uit te kunnen oefenen. Om te toetsen of de 

raad voldoende, tijdig en juist is geïnformeerd wordt gebruik gemaakt van normen. Wij hebben ons 

hierbij mede gebaseerd op normen die in vergelijkbare onderzoeken door andere rekenkamers1 zijn 

toegepast. Per deelvraag zijn normen vastgesteld, die hieronder worden beschreven.  

 

Deelvraag 1: Voldoet de  informatievoorziening over projecten aan de raad aan de geldende wet- 

en regelgeving? 

Om de norm voor deze deelvraag te bepalen is eerst gekeken naar de wettelijke verplichtingen. De 

verplichting die de gemeente (het college van B&W) heeft om de raad actief te voorzien van 

informatie is vastgelegd in de gemeentewet (GW): 

• “Zij [leden van het college] geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening 

van zijn taak nodig heeft” (art.169 lid 2 GW) 

• “Hij [de burgemeester] geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van 

zijn taak nodig heeft” (art.180 lid 2 GW).  

                                                   
1 Rekenkamer Utrecht, Rekenkamercommissie Haarlem, en de Algemene Rekenkamer, zie Bronnen.  
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Deze bepalingen zijn echter niet nader gespecificeerd in de GW. Op basis van de wet is dus moeilijk 

te oordelen of het college aan de informatieplicht voldoet. Een gebruikelijke mogelijkheid voor het 

college en de raad om hier duidelijkheid over te krijgen is het maken van concrete afspraken over 

welke informatie naar de raad gaat en op welke wijze. Het maken van afspraken over de 

informatievoorziening hier dan ook als norm genomen.  

 

Afspraken over informatievoorziening aan de raad  
Norm: Voor projecten gelden algemene afspraken over de momenten en manier waarop de raad 
geïnformeerd moet worden. 
 

Deelvraag 2: Hoe en op welke momenten is de raad geïnformeerd over de voor dit onderzoek 

geselecteerde projecten? 

Deze deelvraag is beschrijvend en dient ter ondersteuning van de overige deelvragen. Aan deze 

vraag zijn geen normen gekoppeld.  

 

Deelvraag 3: Is de informatie over de voor dit onderzoek geselecteerde projecten bruikbaar en van 

voldoende kwaliteit, en zijn de beslispunten duidelijk geformuleerd? 

 

De normen voor deze deelvraag zijn onderverdeeld in drie categorieën: bruikbare informatie voor 

controle door de raad, de kwaliteit van de informatie en duidelijke beslispunten.  

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 
Norm a: Aannames zijn expliciet en onderbouwd 

Norm b: Per doelstelling zijn subdoelstellingen of indicatoren geformuleerd 

Norm c: Ontwikkelingen die afwijken van de initiële plannen en afspraken worden benadrukt 

Norm d: Risico’s ten aanzien van het project worden specifiek genoemd. 

 

De kwaliteit van de informatie 
Norm a: De totstandkoming van de informatie is te reconstrueren 

Norm b: De informatie is begrijpelijk geformuleerd 

Norm c: De informatie is tijdig beschikbaar gesteld 

Norm d: De informatie geeft een volledig beeld 

 

Duidelijke beslispunten 
Norm a: Per beslispunt is een kort overzicht van eerdere besluiten die eerder door de raad en het 

college zijn genomen, inclusief verwijzing 

Norm b: Beslispunten worden concreet geformuleerd 

Norm c: De rol van de raad in het verdere verloop van het project is duidelijk 

 

Tot slot merkt de rekenkamer op dat informatievoorziening een samenspel is tussen college en 

raad: het college heeft de verantwoordelijkheid informatie te verstrekken, de raad kan echter ook 
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zelf om (aanvullende) informatie vragen. Door dit samenspel weet de raad wat er speelt en weet 

het college aan welke informatie de raad behoefte heeft. De norm hierbij luidt als volgt: 

 

Actieve rol van de raad 
Norm: De raad vraagt waar nodig om aanvullende informatie 
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3 Dataverzameling 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke data het onderzoek heeft opgeleverd. Eerst zal kort 

ingegaan worden op informatievoorziening aan de raad over projecten in het algemeen, daarna op 

de verzamelde data van de projecten Dorpshuis Vogelenzang en Marinehospitaal.  

 

3.1  Informatievoorziening aan de raad over projecten in het algemeen 

 

In deze paragraaf wordt beschreven welke afspraken er zijn gemaakt binnen de gemeente over 

informatievoorziening aan de raad, specifiek voor projecten. Deze gegevens zijn voornamelijk 

afkomstig uit interviews en de ambtelijke reactie op de bevindingen. 

 

In 2009 en 2010 is een nieuwe werkwijze voor projecten geïntroduceerd en geïmplementeerd. Bij 

de keuze van methodiek is een analyse gemaakt van de projecten en/of ‘projectachtige’ zaken die 

er spelen en zijn de nodige instrumenten (van risicoanalyse tot voortgangsrapportage) ontwikkeld 

om projectleiders en medewerkers te ondersteunen bij het projectmatig werken en de gewenste 

professionaliseringsslag. Er is voor gekozen om niet alleen projectleiders en programmamanagers 

te trainen, maar alle medewerkers die op een of andere manier te maken kunnen krijgen met een 

groot of klein project en/of deelnemen aan een projectgroep. Na een uitgebreide training is het 

projectmatig werken verder in de organisatie verankerd door het aanwijzen van een ‘projectcoach’ 

als aanspreekpunt en het centraal beschikbaar stellen van diverse formats. Mede als opmaat en 

uitvloeisel van het projectmatig werken en gewenste professionaliseringsslag wordt verder vanaf 

2009 voor ruimtelijke projecten gewerkt met het opzetten van grondexploitaties. 

 

Een van de nieuwe formats is het format voor het opstellen van een projectplan. Dit format dient 

ervoor om voor aanvang van een project inzichtelijk te krijgen wat de aanleiding en de doelstelling 

is van het project en welk resultaat er verwacht wordt. Daarnaast wordt hierin aangegeven wat er 

moet gebeuren om dit te bereiken, wanneer dit moet gebeuren en hoe dit zal gebeuren. De 

informatievoorziening aan de raad is geen onderdeel van dit format. Er wordt wel gevraagd om op 

te nemen met wie wanneer en op welke geïnformeerd dan wel betrokken moet worden, maar 

informatievoorziening specifiek aan de raad is geen onderdeel van het format.  

 

Verder is er een afspraak om afwijkingen in projecten te melden aan de raad in de periodieke 

planning en control rapportages aan de raad. Er bestaan geen richtlijnen over wat wanneer hoe 

gemeld moet worden. 
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3.2  Project Dorpshuis Vogelenzang 

 

Op basis van documentanalyse en interviews met ambtenaren heeft de rekenkamer het project 

Dorpshuis Vogelenzang2 chronologisch beschreven. Deze uitgebreide en gedetailleerde beschrijving 

is te vinden in bijlage I van dit rapport. In deze paragraaf zijn de relevante gebeurtenissen voor dit 

project samengevat, met daarin de focus op de informatie die naar de raad is gestuurd. 

 

Eind 2006 ontvangt het college een verzoek van het bestuur van Dorpshuis Vogelenzang tot 

uitbreiding van het dorpshuis. Het college besluit akkoord te gaan en schat de kosten op €200.000 

en de architectkosten op €20.000. Later wordt besloten een voorziening voor BSO (Buitenschoolse 

Opvang) van twee basisscholen op te nemen in het plan. Op 1 november 2007 ontvangt de raad 

het raadsvoorstel programmabegroting 2008. In dit voorstel wordt een bedrag tot aanpassing van 

het Dorpshuis genoemd van €900.000. Het bedrag in dit voorstel wordt gespecificeerd naar 

€250.000 verbouwkosten voor opslagruimte en €650.000,- verbouwkosten voor een voorziening 

voor BSO. Alleen de €250.000 verbouwkosten zouden volgens dit voorstel leiden tot een belasting 

van de algemene middelen. De €650.000 kosten worden volgens het voorstel voor 100% gedekt 

door een door de kinderopvangorganisatie te betalen structurele huur. Voor dit deel worden geen 

lasten geraamd. Een nadere onderbouwing van de bedragen ontbreekt. De raad gaat hiermee 

akkoord.  

 

In de raadsvergadering van 17 september 2009 wordt de zomernota behandeld. In de Zomernota 

is onder andere opgenomen dat de structurele huuropbrengst van €59.000 komt te vervallen en 

dat het dorpshuis voor ruim €600.000 zal worden aangepast. In de Zomernota wordt geen melding 

gemaakt over het verband tussen het vervallen van de huuropbrengsten en het daarmee vervallen 

van de dekking van 72% (€650.000) van het totale budget dat door de raad is goedgekeurd. In 

diezelfde raadsvergadering wordt een amendement aangenomen waarin de raad stelt zich niet te 

kunnen vinden in het zonder meer schrappen van een huuropbrengst van €59.000, en wordt het 

college verzocht om een nieuw gemotiveerd voorstel, inclusief volledig inzicht in de kosten. In de 

raadsvergadering van 17 december 2009 wordt dit voorstel, de notitie Dorpshuis Vogelenzang, 

behandeld. In de notitie staat aangegeven dat er geen onderbouwing is voor het bedrag voor de 

BSO. In de notitie staat ook dat dat bedrag waarschijnlijk ‘modelmatig’ tot stand is gekomen. 

Tevens wordt opgemerkt dat €650.000 voor de kinderopvang van twee scholen als ‘buitengewoon 

hoog’ mag worden gezien, aangezien er voor de overige twaalf basisscholen samen een bedrag van 

€500.000 beschikbaar is gesteld. In de notitie wordt geconcludeerd dat achteraf bezien 

‘onvoldoende invulling is gegeven aan een goede projectmatige aanpak, inclusief bestuurlijke 

accordering door college en raad.’ 

 

                                                   
2 Pas in de eerste helft van 2010 is Dorpshuis Vogelenzang als ‘project’ benoemd, daarvoor was het 
een reguliere activiteit.  
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De raad dient naar aanleiding van dit voorstel en de notitie een motie en een amendement in. In 

de motie wordt het college opgedragen de raad binnen drie maanden inzicht en duidelijkheid te 

verschaffen. In het amendement besluit de raad niet akkoord te gaan met de notitie Dorpshuis 

Vogelenzang. De raad ontvangt op 1 maart 2010 een brief met daarin antwoord op de motie. 

Hierin wordt onder andere toegelicht hoe de bedragen gespecificeerd zijn, welke uitgaven gedaan 

zijn en hoe de bouwplannen zijn uitgebreid.  

 

Op 19 mei 2010 wordt een Plan van Aanpak verbouwing Dorpshuis Vogelenzang ter informatie naar 

de raad gestuurd nadat het door de Commissie Samenleving is behandeld. Het Plan van aanpak 

roept tijdens de behandeling door de raad de nodige vragen op bij verschillende fracties. Op 1 juli 

2010 ontvangt de raad een nieuw voorstel voor een aangepast financieel kader. 

 

In figuur 1 zijn alle momenten waarop de raad is geïnformeerd over het project Dorpshuis 

Vogelenzang weergegeven.  

 

Figuur 1: Tijdlijn informatievoorziening aan de raad over Dorpshuis Vogelenzang 
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3.3  Project Marinehospitaal 

 
 

Op basis van documentanalyse en interviews met ambtenaren heeft de rekenkamer het project 

Marinehospitaal chronologisch beschreven. Deze uitgebreide en gedetailleerde beschrijving is te 

vinden in bijlage II van dit rapport. In deze paragraaf zijn de relevante gebeurtenissen voor dit 

project samengevat, met daarin de focus op de informatie die naar de raad is gestuurd. 

 

Uit het onderzoek van het dossier Terrein Marinehospitaal blijkt dat er in de periode december 

2007 tot 1 juli 2010 twee kwesties speelden namelijk: 

1. De exacte planologische procedure voor de uitvoering van het prijswinnende plan voor 

bebouwing van het voormalige terrein van het Marinehospitaal; 

2. De af te geven kapvergunning en het tijdstip van kappen voor bomen op dit terrein. 

 

Planologische procedure 

Tot 15 mei 2007 was de vraag niet beantwoord of het prijswinnende bouwplan voor het voormalige 

terrein van het Marinehospitaal in strijd was met het geldende bestemmingsplan en zo ja, of door 

het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening die 

strijdigheid zou kunnen worden opgeheven. Een tweede vraagpunt was of als genoemd artikel 19 

kon worden toegepast dat kon via het eerste lid, zijnde een bevoegdheid van de raad of via het 

tweede lid, dat een bevoegdheid van het college is. 

Op 15 mei 2007 ging de commissie Grondgebied akkoord met een conceptantwoord van het 

college aan de Vereniging Marinehospitaalterrein (VMT), waarin gesteld werd dat artikel 19, lid 2, 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt toegepast wanneer de provincie instemt met de 

archeologische rapporten. Voor zowel de bouwvergunning als het verlenen van vrijstellingen gold 

dat het verlenen van vrijstelling in dit geval een bevoegdheid van burgemeester en wethouders is.  

Door de raad is op 21 februari 2008 een motie aangenomen waarin burgemeester en wethouders 

wordt opgedragen voor het bouwplan een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen, de uitkomst daarvan 

te bespreken in een besloten raadsvergadering en het gevoelen van de raad in te winnen voordat 

de bouwvergunningen worden verleend. Met instemming van burgemeester en wethouders heeft 

de raad zich daarna bezig gehouden met een bevoegdheid die formeel aan burgemeester en 

wethouders toebehoort. In figuur 2 zijn alle momenten waarop de raad is geïnformeerd over de 

planologische procedure van het project Marinehospitaal weergegeven.  
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Figuur 2: Tijdlijn informatievoorziening aan de raad planologische procedure Marinehospitaal 

 

Kapvergunning 

Het afgeven van een kapvergunning en het bepalen van het tijdstip van de kap is een bevoegdheid 

van burgemeester en wethouders. In de praktijk komen deze onderwerpen regelmatig aan de orde 

in raadscommissies en raad. Aanleiding daarvoor zijn insprekers in raadscommissie, vragen van 

fracties op grond van het Reglement van orde van de raad en brieven van burgers aan de (leden 

van) de raad. In figuur 3 zijn alle momenten waarop de raad is geïnformeerd over de 

kapvergunning weergegeven.  

 

Figuur 3: Tijdlijn informatievoorziening aan de raad kapvergunning Marinehospitaal 
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4  Analyse 

In dit hoofdstuk zullen de gegevens uit het vorige hoofdstuk geanalyseerd worden, door de 

deelvragen te beantwoorden aan de hand van de normen.  

 

4.1  Informatievoorziening over projecten aan de raad in het algemeen 

 

Deelvraag 1: Voldoet de  informatievoorziening over projecten aan de raad aan de geldende wet- 

en regelgeving? 

 

Afspraken over informatievoorziening aan de raad  

Norm: Voor projecten gelden algemene afspraken over de momenten en manier waarop de raad 

geïnformeerd moet worden. 

Voldoet? Nee 

 

De raad krijgt in de periodieke planning en control rapportages geen informatie over projecten, 

tenzij er sprake is van een afwijking. Voor beide projecten uit dit onderzoek is dit echter niet 

gebeurd, terwijl er wel sprake was van afwijkingen. Sinds 2010 heeft de gemeente Bloemendaal 

een nieuwe werkwijze voor het opstellen van een projectplan. Hiervoor is een format beschikbaar 

dat ingevuld moet worden om aan te geven wat het doel van het project is en hoe dit bereikt zal 

worden. Over informatievoorziening is alleen het onderdeel ‘Communicatie’ opgenomen in het 

format, waar moet aangegeven worden wie wanneer en op welke wijze geïnformeerd of betrokken 

moet worden. Dit is verder niet nader gespecificeerd. In het format voor een projectvoorstel dat de 

rekenkamer heeft ontvangen is informatievoorziening specifiek aan de raad igeen vast onderdeel.  

 

4.2  Project Dorpshuis Vogelenzang 

 

Deelvraag 2: Hoe en op welke momenten is de raad geïnformeerd over het Dorpshuis 

Vogelenzang? 

 

De raad wordt niet op vaste momenten geïnformeerd over de voortgang van het project Dorpshuis 

Vogelenzang. In periodieke planning en control rapportages worden afwijkingen van projecten 

gerapporteerd, maar over het dorpshuis is nooit gerapporteerd in deze rapportages. De raad is op 

de volgende momenten geïnformeerd over het Dorpshuis Vogelenzang: 

• 1 november 2007: raadsvoorstel programmabegroting 2008; 
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• 17 september 2009: Zomernota 2009; 

• 17 december 2009: raadsvoorstel notitie Dorpshuis Vogelenzang; 

• 1 maart 2010: Brief naar aanleiding van motie; 

• 19 mei 2010: Plan van aanpak; 

• 1 juli 2010: raadsvoorstel Financieel Kader. 

 

De raad wordt voor het eerst geïnformeerd over de verbouwing van het Dorpshuis in het 

raadsvoorstel programmabegroting 2008. De raad stemt in met een wijziging van het bedrag voor 

het Dorpshuis. Van de €900.000 zal, volgens het voorstel, €250.000 ten laste komen van de 

algemene middelen. De overige €650.000, bestemd voor de kinderopvang, zal worden gedekt door 

huuropbrengsten. Er is geen onderbouwing van deze bedragen opgenomen in het voorstel. Later 

zal blijken dat zowel de kosten als de huuropbrengsten van de kinderopvang te hoog zijn 

ingeschat, en dat de kinderopvang niet in het Dorpshuis zal worden gerealiseerd.  

 

In de raadsvergadering van 17 september 2009 wordt de zomernota behandeld. De raad wordt in 

deze nota geïnformeerd over het wegvallen van de huuropbrengsten omdat de kinderopvang niet 

doorgaat. In de nota wordt geen melding gemaakt van het vervallen van de dekking van  

€650.000 (72% van het totale budget).   

 

In de raadsvergadering van 17 december 2009 wordt de notitie Dorpshuis Vogelenzang behandeld.  

De raad heeft behoefte aan nadere onderbouwing en toelichting van enkele voorstellen uit de 

notitie en dient daartoe een motie in. Met een brief op 1 maart 2010 beantwoordt het college de 

vragen uit de motie.   

 

Deelvraag 3: Is de informatie over de voor dit onderzoek geselecteerde projecten bruikbaar en 

van voldoende kwaliteit, en zijn de beslispunten duidelijk geformuleerd? 

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm a: Aannames zijn expliciet en onderbouwd 

Voldoet? Nee 

 

De aanname voor de kosten en (huur)opbrengsten voor de verbouwing waren in eerste instantie 

een zeer grove schatting, en deze aanname was niet onderbouwd. De raad heeft op basis van deze 

informatie een beslissing genomen over de hoogte van het budget voor de verbouwing.  

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm b: Per doelstelling zijn subdoelstellingen of indicatoren geformuleerd 

Voldoet? Nee 
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De doelstelling van het project is gedurende de looptijd meerdere malen aangepast. Er zijn weinig 

tot geen subdoelstellingen of indicatoren benoemd voor deze doelstellingen. Een voorbeeld van een 

subdoelstelling die wel benoemd is, is het realiseren van de verbouwing voor een bepaalde datum 

zoals die is bepaald in de voorwaarden van de provinciale subsidie.  

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm c: Ontwikkelingen die afwijken van de initiële plannen en afspraken worden benadrukt 

Voldoet? Nee 

 

Het gegeven dat er geen huuropbrengsten zouden komen is gecommuniceerd aan de raad. Hierbij 

is niet gemeld dat hiermee de dekking van 72% van het totale budget verviel. Door 

functiewisselingen binnen de gemeente en de overdracht van het dossier naar een nieuw college 

was dit gegeven niet bekend bij het college en daarmee ook niet bij de raad. Daarnaast was het 

wegvallen van de huuropbrengsten al een jaar bekend voordat dit aan de raad werd 

gecommuniceerd.  

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm d: Risico’s ten aanzien van het project worden specifiek genoemd 

Voldoet? Deels 

 

De raad heeft meerdere malen voorstellen voorgelegd gekregen over het Dorpshuis Vogelenzang, 

waarbij geen risico’s vermeld zijn. Zo worden bij het voorstel om in te stemmen met de notitie 

Dorpshuis Vogelenzang geen risico’s benoemd. Dit terwijl er wel risico’s denkbaar zijn, bijvoorbeeld 

het risico op het afkeuren van de provincie om de subsidietermijnen uit te stellen, waarmee de 

subsidie zou kunnen vervallen. Ook bij voorstel om de programmabegroting 2008-2011 vast te 

stellen zijn voor het dorpshuis geen risico’s benoemd. In andere stukken, zoals het plan van 

aanpak, worden wel risico’s benoemd. 

 

De kwaliteit van de informatie 
Norm a: De totstandkoming van de informatie is te reconstrueren 

Voldoet? Nee 

 

De informatie is niet controleerbaar: achteraf is niet te reconstrueren op welk moment, door wie en 

op basis van welke informatie is besloten dat er een voorziening voor BSO zou worden opgenomen 

in het Dorpshuis waardoor de kosten van €200.000 naar €900.000 werden verhoogd. Ook is 

achteraf niet te reconstrueren op basis waarvan is aangenomen dat de verbouwing €900.000 zou 

kosten, dat daarvan €650.000 voor de kinderopvang bestemd was en dat de te verwachte 

huuropbrengst dit zou kunnen dekken.  
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De kwaliteit van de informatie 
Norm b: De informatie is begrijpelijk geformuleerd 

Voldoet? Ja 

 

Het taalgebruik in de aan de raad verzonden stukken is helder en de opbouw van die stukken is 

overzichtelijk.  

 

De kwaliteit van de informatie 
Norm c: De informatie is tijdig beschikbaar gesteld 

Voldoet? Deels 

 

De informatie is tijdig aan de raad ter beschikking gesteld, waardoor beslissingen tijdig genomen 

konden worden. Over het vervallen van de kinderopvang in het Dorpshuis Vogelenzang en daarmee 

de huuropbrengst is de raad echter pas op 17 september 2009 geïnformeerd, terwijl dit gegeven al 

op 14 oktober 20083 bekend was.  

 

De kwaliteit van de informatie 
Norm d: De informatie geeft een volledig beeld. 

Voldoet? Nee 

 

De informatievoorziening aan de raad geeft geen volledig beeld. De raad heeft een voorstel 

gekregen om een wijziging van het budget voor het Dorpshuis goed te keuren waar geen 

onderbouwing aan ten grondslag lag. De beslissing om de wijziging goed te keuren is genomen op 

basis van informatie die achteraf onrealistisch en niet juist bleek te zijn. Zo is in de notitie 

Dorpshuis Vogelenzang te lezen dat een bedrag van €650.000 voor kinderopvang als 

‘buitengewoon hoog’ mag worden gezien. Mede op basis van de veronderstelling dat er 

huuropbrengsten tegenover staan is dit budget goedgekeurd door de raad en kon het college de 

onderhandelingen over het plan van eisen met het bestuur van het Dorpshuis voeren. De raad 

werd daarnaast in een later stadium alleen geïnformeerd over het vervallen van de 

huuropbrengsten en niet over het vervallen van de dekking van een groot deel van het budget. 

 

Duidelijke beslispunten 
Norm a: Per beslispunt is een kort overzicht van eerdere besluiten die eerder door de raad en het 

college zijn genomen, inclusief verwijzing. 

Voldoet? Ja 

 

In de notitie, het plan van aanpak en in de brief van 1 maart is een samenvattend overzicht van 

eerdere besluiten en gebeurtenissen opgenomen. In de stukken die aan de raad zijn gestuurd 

                                                   
3 Besluit Nieuw instructielokaal Thijsse’s Hof, 14 oktober 2008 
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staan verwijzingen naar eerdere raadstukken over dit onderwerp, inclusief bijbehorend 

registratienummer (‘corsanummer’). 

 

Duidelijke beslispunten 
Norm b: Beslispunten worden concreet geformuleerd 

Voldoet? Ja  

 

De beslispunten zijn concreet geformuleerd en voorzien van de bijbehorende stukken. 

 

Duidelijke beslispunten 
Norm c: De rol van de raad in het verdere verloop van het project is duidelijk 

Voldoet? Ja  

 

Omdat het Dorpshuis in eerste instantie geen project was, zijn er vooraf geen concrete afspraken 

gemaakt over de rol van de raad in het verdere verloop van het project. In de aan de raad 

verzonden stukken is echter wel steeds aangegeven wat de vervolgstappen zijn en welke stukken 

de raad daarbij voorgelegd zal krijgen. De raad wist hierdoor wat zijn rol in het verdere proces zou 

zijn.  

 

Actieve rol van de raad 
Norm: De raad vraagt waar nodig om aanvullende informatie 

Voldoet? Ja 

 

De raad heeft over dit project actief informatie en aanvullende onderbouwing opgevraagd waar de 

raad dit nodig achtte. Dit blijkt onder andere uit de ingediende moties en uit de notulen van 

raadsvergaderingen.  

 

Samenvatting project Dorpshuis Vogelenzang 

De raad is op meerdere momenten geïnformeerd over het project Dorpshuis Vogelenzang. De  

bruikbaarheid van deze informatie voldoet op een aantal relevante punten niet aan de normen. Met 

name de onderbouwing van de informatie was onvoldoende en risico’s werden onvoldoende 

benadrukt. De kwaliteit van de informatie voldoet deels aan de normen. Het reconstrueren van de 

totstandkoming van informatie bleek tijdens dit onderzoek niet mogelijk, wat duidt op onvolledige 

vastlegging van het proces. De informatie die de raad ontving ten behoeve van raadbesluiten 

voldeed wel aan de normen. 

Samengevat zijn de knelpunten van dit project te vinden bij de budgetaanvraag en bij de koppeling 

tussen de huuropbrengst en de dekking: het budget is op onduidelijke wijze tot stand gekomen en 

niet onderbouwd, en de projectadministratie was blijkbaar niet dusdanig ingericht dat de koppeling 

van de geraamde huuropbrengsten met de dekking van een omvangrijk deel van het budget tijdig 

zichtbaar was.  
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4.3  Project Marinehospitaal 

 

Deelvraag 2: Hoe en op welke momenten is de raad geïnformeerd over het Marinehospitaal? 

 

De raad of een raadscommissie zijn als volgt betrokken bij de vraag wat er wordt gebouwd: 

• 7 december 2006: vragen op grond van het Reglement van orde van de raad zullen door 

B&W  schriftelijk worden beantwoord en een ingediende motie wordt ingetrokken; 

• 15 mei 2007: de commissie gaat akkoord met een verduidelijking van welke procedure van 

toepassing is, namelijk artikel 19, 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

• 29 november 2007: de raad besluit de brief van de Vereniging Marinehospitaalterrein 

(VMT) ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders te stellen; 

• 31 januari 2008: de raad beslist dat de beantwoording van vragen van LB (Leefbaar 

Bloemendaal) door burgemeester en wethouders mag plaats vinden na ontvangst van het 

advies van een extern adviseur; 

• 21 februari 2008: de raad neemt een motie aan met de opdracht aan burgemeester en 

wethouders voor een kwaliteitsimpuls en het vooraf betrekken van raad bij de af te geven 

bouwvergunning; 

• 1 april 2008: de bespreking van het plan in een besloten commissie; 

• 24 april 2008: discussie in de raad in een besloten vergadering over de stand van zaken 

van de onderhandelingen; fiat van de raad aan het doorgaan van de onderhandelingen 

onder de voorwaarde dat het onderhandelingsresultaat zal worden besproken in een 

besloten commissievergadering; 

• 29 mei 2008: de raad gaat akkoord met het bouwplan. 

 

Het afgeven van een kapvergunning en de bepaling van het tijdstip van kappen komen in de raad 

en raadscommissies aan de orde op: 

• 9 april 2009: ingesproken door VMT in de commissie met vragen over het behoud van 

bomen; 

• 28 januari 2010: door de raad voor kennisgeving aangenomen informatie over de 

samenwerkingovereenkomst met BAM over de herontwikkeling Park Tetrode; 

• 18 februari 2010: de raad beslist de brieven met kapvergunning en informatie over de 

werkzaamheden in handen van burgemeester en wethouders te stellen ter afdoening; 

• 25 maart 2010: een brief over het rooien van bomen op het terrein van park Tetrode wordt 

door de raad aan het college ter afdoening ter hand gesteld; 

• 25 maart 2010: de raad verwerpt een motie van LB, Groen Links en PvdA over onjuiste 

informatieverstrekking door het college inzake de bomenkap; 

• 27 mei 2010: door de raad voor kennisgeving aangenomen de beantwoording van 18 

vragen van LB; 
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• 9 juni 2010: beantwoording door B&W van 33 vragen van LB bij een interpellatie over Park 

Tetrode. 

 

Het bovenstaande geeft aan dat de informatievoorziening van de raad voornamelijk wordt beheerst 

door impulsen van burgers en fracties.  

 

Deelvraag 3: Is de informatie over de voor dit onderzoek geselecteerde projecten bruikbaar en 

van voldoende kwaliteit, en zijn de beslispunten duidelijk geformuleerd? 

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm a: Aannames zijn expliciet en onderbouwd 

Norm b: Per doelstelling zijn subdoelstellingen of indicatoren geformuleerd 

Voldoet? Niet van toepassing 

 

Omdat er geen afspraken zijn gemaakt over doelstellingen, ook niet op basis van de gang van 

zaken bij de motie van 21 februari 2008, zijn de normen a en b hier niet van toepassing. 

 

Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm c: Ontwikkelingen die afwijken van de initiële plannen en afspraken worden benadrukt 

Voldoet? Nee 

 

Uit de gang van zaken maakt de rekenkamer op dat het college er van uit ging dat de 

voorgenomen bouwplannen voldeden aan het bestemmingsplan. In de loop van de tijd werd 

duidelijk dat voor de verwezenlijking van de bouwplannen vrijstellingen van het bestemmingsplan 

noodzakelijk waren. De vraag daarbij was of dat een bevoegdheid van de raad of van het college 

was. In die discussie heeft zich ook de raad gemengd. Op 15 mei 2007 ging de commissie 

Grondgebied akkoord met de standpunt van het college dat dit een bevoegdheid van het college is. 

In de overwegingen van de door de raad aangenomen motie op 21 mei 2008 staat onder meer dat: 

1. “het masterplan niet aan de regel maar ook niet meer aan de geest van het 

bestemmingsplan voldoet. 

2. Er tussen de bouwaanvraag en het bestemmingsplan een verschil bestaat. 

3. Deze inspirerende locatie een zorgvuldige architectuur met zeggingskracht 

behoeft.” 

De rekenkamer concludeert uit deze uitspraak van de raad dat op dat moment geen sprake was 

van het uit eigen beweging door het college benadrukken van afwijkingen van het 

bestemmingsplan; de raad constateerde via een motie –derhalve geen voorstel van het college- 

dat de afwijkingen met het initiële bestemmingsplan niet meer voldeden aan de geest van het 

bestemmingsplan. 
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Bruikbare informatie voor controle door de raad 

Norm d: Risico’s ten aanzien van het project worden specifiek genoemd. 

Voldoet? Nee 

 

De rekenkamer heeft in de onderzochte periode geen specifiek overzicht voor de raad van de 

risico’s van de bebouwing van het voormalige Marinehospitaalterrein aangetroffen. In de 

jaarrekening 2009 is de informatievoorziening over grondcomplexen sterk uitgebreid. Resultaten 

van een (systematische) risicoanalyse ontbreken echter hierin. 

 

De kwaliteit van de informatie 

Norm a: De totstandkoming van de informatie is te reconstrueren 

Voldoet? Niet van toepassing 

 

De totstandkoming van de informatie is voor dit project niet onderzocht. Deze norm is daarom niet 

van toepassing.  

 

De kwaliteit van de informatie 

Norm b: De informatie is begrijpelijk geformuleerd 

Voldoet? Deels 

 

De informatie die wordt verstrekt naar aanleiding van vragen op basis van het reglement van orde 

van de raad is begrijpelijk en voldoet aan deze norm. Mondelinge informatie is bijvoorbeeld 

gegeven tijdens een discussie in een besloten raadsvergadering op 24 april 2008. Op basis van het 

verslag daarvan is moeilijk een oordeel over de kwaliteit van de informatie te geven. 

 

De kwaliteit van de informatie 

Norm c: De informatie is tijdig beschikbaar gesteld 

Voldoet? Deels 

 

In de discussie over de ruimtelijke procedures heeft het enige tijd geduurd voordat er duidelijkheid 

was over wiens bevoegdheid hier aan de orde was. Door het gebruik maken van het recht om 

vragen te stellen op grond van het reglement van orde van de raad vond een deel van de raad zich 

kennelijk niet tijdig voldoende geïnformeerd. Omdat er over de informatieverstrekking vooraf geen 

afspraken zijn gemaakt kan achteraf niet worden beoordeeld of dat gevoelen terecht is geweest. 

De rekenkamer constateert dat het college onvoldoende heeft voldaan aan haar actieve 

informatieplicht aan de raad over de problematiek van Park Tetrode. 

 

 

 

 



                                                                                                             

Informatievoorziening over projecten aan de raad 21 

De kwaliteit van de informatie 

Norm d: De informatie geeft een volledig beeld 

Voldoet? Deels 

 

De beantwoording van vragen op grond van het reglement van orde van de raad geeft een volledig 

beeld. De bemoeienis van de raad werd hoofdzakelijk gevoed door raadsvragen en acties van 

burgers en niet door actieve informatie door het college. 

 

Duidelijke beslispunten 

Norm a: Per beslispunt is een kort overzicht van eerdere besluiten die eerder door de raad en het 

college zijn genomen, inclusief verwijzing 

Voldoet? Nee 

 

De planologische procedure en de bomenkap kwamen uiteindelijk veelal aan de orde in de raad en 

commissie door acties van burgers en fracties. Dat geldt ook voor een door de raad op 21 februari 

2008 aangenomen motie. Deze motie droeg het college op:   

1. "In deze laatste fase nog een krachtige impuls te geven om de kwaliteit van het 

bouwplan meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke geest  van het 

bestemmingsplan; 

2. In onderling overleg met de opstellers van het “Rapport van bevindingen inzake 

stedenbouwkundige ontwikkelingen locatie voormalig Marinehospitaal te Overveen” een 

lijst op te stellen van wijzigingsmogelijkheden en de te onderhandelen punten; 

3. Deze lijst in een zo spoedig mogelijk bijeen te roepen besloten 

raadsvergadering te bespreken; 

4. Onderhandelingen met de BAM te voeren over de wenselijke te realiseren 

veranderingen; 

5. Over het onderhandelingsresultaat de gevoelens van raad in een zo spoedig 

mogelijk bijeen te roepen raadsvergadering in te winnen alvorens de bouwvergunning te 

verlenen.”  

In de overwegingen van de motie werd voor de voorgeschiedenis uitsluitend verwezen naar een 

rapport van 15 februari 2009 van een externe deskundige, een persbericht van het college d.d. 18 

februari 2008 en een mondelinge toelichting op 21 februari 2008.  

 

Duidelijke beslispunten 

Norm b: Beslispunten worden concreet geformuleerd 

Voldoet? Niet van toepassing 

 

Deze norm is niet van toepassing, omdat het initiatief voor de beslissing op 21 februari 2008 door 

de raad is genomen via het aannemen van een motie waarin aan het college een aantal opdrachten 

werden gegeven. 
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Actieve rol van de raad 
Norm: De raad vraagt waar nodig om aanvullende informatie 

Voldoet? Ja 

 

Tijdens het proces hebben met name raadsleden actief om aanvullende informatie gevraagd. 

 

Samenvatting project Marinehospitaal 

In de casus bebouwing voormalig Marinehospitaalterrein zijn vooraf geen concrete afspraken over 

de informatie-uitwisseling tussen raad en college gemaakt. Daardoor was het voor de raad moeilijk 

om zijn controlerende taak uit te oefenen. Er ontbrak daardoor bruikbare informatie voor de raad. 

Dat betekende ook dat de raad nauwelijks zicht kon krijgen op de risico’s van het plan.  

De kwaliteit van de informatie is goed bij de beantwoording van vragen van fracties op grond van 

het reglement van orde.  

De betrokkenheid van de raad bestond hoofdzakelijk doordat fracties vragen stelden op grond van 

het reglement van orde van de raad en door acties van burgers en niet door gestructureerde 

actieve informatie door het college. 

 

De gang van zaken toont aan dat omdat vooraf geen goede afspraken over de 

informatievoorziening aan de raad zijn gemaakt en een gestructureerde actieve informatie door het 

college ontbrak er heel veel bestuurlijke bemoeienis en irritatie in het project is gaan zitten. De 

bestuurlijke bemoeienis en irritatie werd nog versterkt doordat gedurende een bepaalde periode 

niet duidelijk was of er strijdigheid met het bestemmingsplan was en wie die strijdigheid zou 

kunnen opheffen door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan. 

De beslissingsbevoegdheid is niet alleen voor de raad van belang maar ook voor de burgers. Zij 

moeten namelijk weten tot wie zij zich moeten wenden. 

 

Het onderwerp planologische procedure bebouwing en kapvergunning bomen Park Tetrode heeft 

vele malen op de agenda van een commissie en de raad gestaan. Voor de planologische procedure 

ligt dat door het ontbreken van afspraken en onduidelijkheid over de planologische procedure voor 

de hand. Voor het verlenen van kapvergunningen ligt dat volgens de rekenkamer minder voor de 

hand, omdat dit een collegebevoegdheid is. De vindplaats van eventuele kaders van de raad is in 

dit geval een kapverordening en/of bestemmingsplan en de bemoeienis van de raad zou zich 

normaliter kunnen beperken tot de controle of het college binnen die kaders is gebleven. Het is 

uiteraard aan de raad om tijdens het proces te vragen daarover te worden geïnformeerd. 



                                                                                                             

Informatievoorziening over projecten aan de raad 23 

5 Conclusies en aanbevelingen 

 

De hoofdvraag in dit onderzoek is: Kan de gemeenteraad op basis van de beschikbare 

beleidsinformatie zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van gemeentelijke 

projecten uitoefenen? De hoofdconclusie luidt als volgt: 

 

Hoofdconclusie 

Op basis van dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat de gemeenteraad op basis van de 

beschikbare beleidsinformatie in onvoldoende mate zijn kaderstellende en controlerende taak heeft 

kunnen uitvoeren.  

 

Deze hoofdconclusie wordt gestaafd door onderstaande subconclusies. De rekenkamer heeft hierbij 

enkele aanbevelingen opgenomen. 

 

Conclusie I 

Er zijn geen concrete afspraken tussen het college en de raad over informatievoorziening aan de 

raad over deze twee projecten. De informatievoorziening aan de raad over een nieuw project is 

geen structureel onderdeel in het format voor het projectplan. Hierdoor bestaat het risico dat de 

informatievoorziening aan de raad willekeurig gebeurt en de raad niet de informatie ontvangt die 

nodig is om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. Het college voldoet hiermee 

niet in voldoende mate aan haar actieve informatieplicht.  

 

Aanbeveling 

De rekenkamer beveelt het college aan om voor aanvang van ieder project afspraken te maken 

met de raad over de wijze waarop de raad over het betreffende project geïnformeerd zal worden 

en op welke momenten. Daarnaast beveelt de rekenkamer het college aan om in ieder projectplan 

op te nemen welke afspraken over informatievoorziening er met de raad zijn gemaakt. 

 

Conclusie II 

De raad ontving over de projecten Dorpshuis en Marinehospitaal niet structureel periodieke 

voortgangsinformatie. Het beleid van het college is om de raad alleen te informeren over 

afwijkingen ten aanzien van het oorspronkelijke projectplan. 

 

Aanbeveling  

De rekenkamer beveelt het college aan om de raad zo spoedig mogelijk te informeren over 

afwijkingen ten aanzien van projecten. Daarnaast beveelt de rekenkamer het college aan de raad 

altijd periodiek te informeren over de voortgang van projecten.  



                                                                                                             

Informatievoorziening over projecten aan de raad 24 

 

Conclusie III 

De raadsvoorstellen die de raad ontving over de projecten zijn kwalitatief in orde: zo werd duidelijk 

aangegeven wat er besloten moest worden, wat er eventueel aan het besluit vooraf is gegaan en 

wat er verder van de raad verwacht werd. Het ontbreekt in de raadsvoorstellen echter vaak aan 

een beschrijving van de mogelijke risico’s ten aanzien van het project. Daarnaast heeft de raad 

besluiten genomen op basis van onjuiste aannames en onvoldoende onderbouwde 

raadsvoorstellen.   

 

Aanbeveling 

De rekenkamer beveelt het college aan risico’s ten aanzien van projecten expliciet op te nemen in 

raadsvoorstellen. Ook beveelt de rekenkamer het college aan raadsvoorstellen te voorzien van 

(financiële) onderbouwing die noodzakelijk is voor het maken van een besluit.     

 

Conclusie IV 

Tijdens het onderzoek bleek dat bepaalde processen en beslissingen niet meer te reconstrueren 

waren. Ook was niet meer te achterhalen waarom en op basis waarvan aannames in het verleden 

zijn gemaakt. 

 

Aanbeveling 

De rekenkamer beveelt het college aan zorg te dragen voor een dusdanig (project)administratie- 

en informatiesysteem, dat de gang van zaken achteraf altijd reconstrueerbaar is. Op die manier 

kunnen het project en de genomen beslissingen achteraf of tussentijds geëvalueerd worden.  

 

Conclusie V 

Voor beide projecten geldt dat de raad actief informatie heeft gevraagd aan het college. 

 

Aanbeveling 

De rekenkamer beveelt de raad aan toe te zien op de vastlegging van zijn eisen en wensen ten 

aanzien van informatievoorziening bij aanvang van een project.  
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6 Bestuurlijke reactie en nawoord 

 

Het college van B&W heeft op 17 maart 2011 gereageerd op dit rekenkamerrapport. In paragraaf 

6.1 is deze reactie samengevat. De volledige reactie is integraal opgenomen als bijlage III van dit 

rapport. In paragraaf 6.2 geeft de rekenkamer een nawoord op deze reactie.   

 

6.1  Reactie College van B&W 

 

Over het algemeen worden de bevindingen van de rekenkamer ook door het college gezien. Het 

college wil vier punten opmerken over de bevindingen van het rapport: 

 

1. Door het specifieke karakter van de twee onderzochte projecten moet zorgvuldigheid 

worden betracht bij de extrapolatie van de bevindingen naar andere projecten; 

2. In 2009 en 2010 heeft het college een nieuwe werkwijze voor projecten geïntroduceerd en 

geïmplementeerd. Het college is van mening dat deze ontwikkeling onvoldoende is 

betrokken in het onderzoek van de rekenkamer; 

3. Het college wijst op de voortgangsrapportages van andere projecten die in het kader van 

het projectmatig werken aan de raad zijn verzonden, de maandelijkse (mondelinge) 

rapportages in de commissie Grondgebied en het vertalen van belangrijke mijlpalen naar 

raadsbesluiten. De raad had suggesties voor verbetering van de rapportages, maar heeft 

nooit aangegeven onvoldoende geïnformeerd te zijn; 

4. Het college geeft aan dat er gestart is met een verbeterslag van de planning & control 

cyclus en de inhoud van documenten, en wijst op de Zomernota 2009 als voorbeeld 

daarvan. Tot slot wijst het college op het voornemen rapportages te versterken.  

 

Het college reageert daarnaast op de twee projecten afzonderlijk. Over het project Dorpshuis 

Vogelenzang merkt zij op dat dit pas laat is geïdentificeerd als project en dat dat mogelijk de reden 

is dat de informatievoorziening minder adequaat is verlopen: pas in de eerste helft van 2010 is er 

een projectplan gemaakt. Over het project Marinehospitaal merkt het college op dat de 

overeenkomst met BAM bekend was bij de raad en dat het de vraag is of er risico’s te melden 

waren anders dan die besloten lagen in de overeenkomst. Ook wijst het college er op dat de 

accountant geen specifieke opmerkingen heeft gemaakt over risico’s met betrekking tot dit project.  

 

Het college ervaart dit rapport als ondersteuning van het reeds ingestelde beleid en de ingevoerde 

maatregelen en de voorgenomen voorstellen voor verbetering.  
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6.2  Nawoord rekenkamer 

De rekenkamer heeft met interesse kennisgenomen van de reactie van het college. Voor de 

volledigheid wijst de rekenkamer er op dat zij in de beoordeling alleen terugkijkt op bestaand 

beleid, en (beleids)voornemens niet betrekt in het onderzoek maar slechts ter kennisgeving aan 

neemt.  

 

Over de opmerking dat de bevindingen niet zondermeer geëxtrapoleerd kunnen worden naar 

andere projecten en het feit dat het projectmatig werken onvoldoende is betrokken in het 

onderzoek, merkt de rekenkamer het volgende op. Het projectmatig werken was geen onderwerp 

van onderzoek, maar is wel betrokken in de beantwoording van deelvraag 1. Vanwege de nog 

korte looptijd heeft de rekenkamer hierover geen oordeel kunnen vellen. Wel wordt geconcludeerd 

dat de informatievoorziening aan de raad niet expliciet aan de orde komt in het nieuwe format voor 

projecten. De rekenkamer juicht toe dat het college voornemens heeft rapportages over projecten 

te verbeteren. Ook is de rekenkamer positief over de eerste resultaten van projectmatig werken bij 

andere projecten, evenals de actieve inzet van de raad door suggesties voor verbetering aan te 

dragen. Dit neemt echter niet weg dat deze ontwikkeling nog onvoldoende zichtbaar was bij de 

twee voor dit onderzoek onderzochte projecten.  

 

De rekenkamer wil er graag nogmaals op wijzen dat het onderzoek naar informatievoorziening over 

projecten is geïnitieerd door de rekenkamer nadat verschillende fracties hadden aangegeven 

onvoldoende geïnformeerd te zijn over het project Dorpshuis Vogelenzang, ook nog in 2010. 

Verder is het feit dat de raad nooit heeft aangegeven onvoldoende geïnformeerd te zijn geen juiste 

onderbouwing voor de conclusie dat de raad wel voldoende geïnformeerd is.  

 

De rekenkamer vindt dat het al dan niet identificeren van het Dorpshuis Vogelenzang als project 

geen invloed zou moeten hebben op de informatievoorziening aan de raad. Ook voordat het 

Dorpshuis Vogelenzang als project werd benoemd is de raad al geïnformeerd, en die 

informatievoorziening voldeed niet aan de normen. Dit maakt des te meer duidelijk dat het besluit 

over wat wanneer als project wordt bestempeld een belangrijke afweging moet zijn bij het 

projectmatig werken. Over het project Marinehospitaal merkt het college op dat de raad zelf 

betrokken was bij de overeenkomst met BAM en zelf risico’s had kunnen identificeren. De 

rekenkamer is van mening dat het een taak is voor het college om de raad vooraf te wijzen op 

mogelijke risico’s ten aanzien van projecten.  

 

Tot slot wijst de rekenkamer op de aanbeveling bij conclusie IV om er zorg voor te dragen dat 

processen en besluiten achteraf reconstrueerbaar zijn. Het college is in haar reactie niet ingegaan 

op deze aanbeveling.  
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Bijlage I: Dorpshuis Vogelenzang 

 

Op basis van ontvangen stukken en gevoerde gesprekken is onderstaand een chronologisch 

overzicht weergegeven van het verloop van het project Dorpshuis Vogelenzang. Dit overzicht geeft 

alleen de voor dit onderzoek relevante gebeurtenissen weer.  

 

12 december 2006 

Het bestuur van het Dorpshuis Vogelenzang verzoekt het (toenmalige) college om een uitbreiding 

van het dorpshuis. In eerste instantie betreft het een uitbreiding van de grote zaal vanwege een 

gebrek aan magazijn- en opslagruimte.  

 

26 maart 2007 

Het college besluit dat de uitbreiding van het Dorpshuis noodzakelijk is en stemt in met het 

indienen van een bouwaanvraag eerste fase. De kosten voor de uitbreiding worden door de 

gemeente globaal geschat op €200.000, de architectkosten op €20.000. De kosten in het kader 

van de vrijstellingsprocedure zijn nog niet in beeld.  

 

1 november 2007 

In het raadsvoorstel programmabegroting 2008 wordt een bedrag tot aanpassing van het 

Dorpshuis genoemd van €900.000. Dit bedrag in dit voorstel wordt gespecificeerd naar €250.000 

verbouwkosten voor opslagruimte en €650.000,- verbouwkosten voor een voorziening voor BSO 

(Buitenschoolse Opvang). Alleen de €250.000 verbouwkosten leiden tot een belasting van de 

algemene middelen. De €650.000 kosten worden volgens het voorstel voor 100% gedekt door een 

door de kinderopvangorganisatie te betalen structurele huur. Voor dit deel worden geen lasten 

geraamd. Een nadere onderbouwing van de bedragen ontbreekt. De raad gaat akkoord met de 

wijzigingen in de meerjarenbegroting, inclusief de uitgaven die nog niet verwerkt zijn in de 

primaire begroting, waaronder het budget voor het Dorpshuis.  

 

19 augustus 2008 

Na de goedkeuring van dit budget en verdere concretisering van het plan maken twee leden van 

het college afspraken met het bestuur van het Dorpshuis over de te honoreren onderwerpen uit het 

programma van wensen. Het oorspronkelijke plan wordt verruimd, o.a. met wijzigingen aan de 

entree, het kantoor van het jeugdhonk en het sanitair. BRON 

 

14 oktober 2008 

Het college besluit dat €150.000 van het budget van €900.000 aangewend kan worden voor een 

ander project: de bouw van een nieuw instructielokaal voor Thijsse’s Hof. Hierbij wordt gemeld: 
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‘vanwege de minder rooskleurige financiële positie van de gemeente wordt afgezien van het vragen 

van nieuw geld en is bekeken of de investering ten laste van een al beschikbaar gesteld budget 

gebracht kan worden.’ De reden dat het college heeft gekozen voor het aanwenden van het budget 

van het dorpshuis is, volgens het besluit, dat de kinderopvang bij nader inzien binnen de 

schoolgebouwen kan plaatsvinden en dus niet binnen het dorpshuis gerealiseerd hoeft te worden.  

 

Op dit moment is al duidelijk dat de kinderopvang niet doorgaat en dat de huuropbrengsten komen 

te vervallen. In het collegebesluit staat niets over de gevolgen van het niet doorgaan van de 

kinderopvang voor het budget van het dorpshuis: dit budget wordt alleen aangepast met de 

bijdrage voor Thijsse’s Hof, waarna dus €750.000 resteert. Er wordt in 2008 verzuimd aan de raad 

hiervoor gewijzigd budget aan te vragen. Het overdrachtsdossier van het oude naar het nieuwe 

college stelt dat een budget van €750.000 voor uitbreiding beschikbaar was.  

 

23 januari 2009 

Het college ontvangt de kostenberekening van de architect. De raming voor het volledige project 

bedraagt €515.700 excl. BTW. De kosten zijn als volgt opgebouwd: 

 

Grondkosten €0 

Bouwkosten €385.000 

Inrichtingskosten €10.000 

Bijkomende kosten  

- Voorbereidings- en begeleidingskosten €95.700 

- Heffingen en leges €5.000 

- Aanloopkosten €10.000 

- Onvoorziene uitgaven €10.000 

Totaal €515.700 

 

Met een BTW-bedrag van €97.983 wordt het totaal €613.683. Het college concludeert dat dit 

binnen het budget van €750.000 is.  

 

10 februari 2009 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met een totale kostenraming van €615.000 t.b.v. aanpassingen van het 

Dorpshuis excl. BSO; 

2. het restant bedrag (€750.000 - €615.000 = €135.000) af te zonderen t.b.v. realisering van 

BSO in de Vogelzangse scholen; 

3. subsidie aan te vragen bij de provincie voor €75.000.  

 

12 februari 2009 

Het college dient een subsidieverzoek in bij de provincie voor een bedrag van €75.000.  
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23 april 2009 

De provincie geeft in een brief aan het college aan €75.000 te subsidiëren.  

 

28 april 2009 

De bouwaanvraag wordt namens het college ingediend.  

 

17 september 2009 

In de raadsvergadering van 17 september 2009 wordt de zomernota is behandeld. In de 

Zomernota is opgenomen dat: 

1. van het budget €150.000 wordt onttrokken t.b.v. Thijsse’s Hof; 

2. de structurele huuropbrengst van €59.000 komt te vervallen; 

3. het dorpshuis voor ruim €600.000 zal worden aangepast; 

4. van de provinciesubsidie van €75.000 voor het dorpshuis €50.000 zal worden aangewend 

voor de verbouw van het clubhuis van SV Vogelenzang. 

In de Zomernota wordt geen melding gemaakt over het verband tussen het vervallen van de 

huuropbrengsten en het daarmee vervallen van de dekking van 72% (€650.000) van het totale 

budget dat door de raad is goedgekeurd. Ambtenaren gaven aan dat zij pas later ontdekten dat de 

huuropbrengsten een deel van het budget zouden moeten dekken zoals is gemeld in het 

raadsvoorstel programmabegroting 2008.   

 

In de raadsvergadering wordt een amendement aangenomen waarin de raad stelt zich niet te 

kunnen vinden in het zonder meer schrappen van een huuropbrengst van €59.000, en wordt het 

college verzocht om een nieuw gemotiveerd voorstel, inclusief volledig inzicht in de kosten.  

 

17 december 2009 

In de raadsvergadering van 17 december 2009 wordt de notitie Dorpshuis Vogelenzang behandeld. 

Het college dient deze notitie in om te voldoen aan het amendement uit de raadsvergadering van 

17 september en stelt de raad voor in te stemmen met de notitie en de consequenties daarvan. In 

de notitie wordt aangegeven dat er geen onderbouwing is voor het bedrag voor de kinderopvang: 

“Aan het opgenomen bedrag van €650.000 ligt geen onderbouwing, een overzicht van 

werkzaamheden of een afzonderlijk collegevoorstel ten grondslag.” In de notitie staat ook dat dat 

bedrag waarschijnlijk ‘modelmatig’ tot stand is gekomen. Tevens wordt opgemerkt dat €650.000 

voor de kinderopvang van twee scholen als ‘buitengewoon hoog’ mag worden gezien, aangezien er 

voor de overige twaalf basisscholen samen een bedrag van €500.000 beschikbaar is gesteld. In de 

notitie wordt geconcludeerd dat achteraf bezien ‘onvoldoende invulling is gegeven aan een goede 

projectmatige aanpak, inclusief bestuurlijke accordering door college en raad.’ 
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Het gevolg van de notitie is dat de raad gevraagd wordt:  

 

1. in te stemmen met een verhoging van het in 2007 beschikbaar gestelde krediet van 

€250.000,- naar €615.000,-- ten behoeve van diverse aanpassingen aan het dorpshuis; 

2. in te stemmen met een verlaging van het in 2007 beschikbaar gestelde krediet van 

€650.000,-- naar €135.000,--- ten behoeve van kinderopvangvoorzieningen in de 

Vogelenzangse scholen; 

3. akkoord te gaan met het wijzigen van het krediet ten behoeve van de bouw van een 

instructielokaal in het Thijsse’s Hof in een budget; 

4. de financiële gevolgen van het bovenstaande te verwerken in de gemeentebegroting; 

5. bij de provincie uitstel te vragen van de in de subsidiebeschikking genoemde termijnen als 

gevolg van de noodzakelijk te voeren planologische procedure. 

6. Nader overleg te voeren met betrokken partijen (bestuur Dorpshuis en exploitant 

kinderopvang) omtrent in rekening te brengen (aangepaste) huurpenningen als gevolg van 

de getroffen voorzieningen. 

 

De raad dient naar aanleiding van dit voorstel en de notitie een motie en een amendement in. In 

de motie wordt het college opgedragen de raad binnen drie maanden: 

1. inzicht te verschaffen in de tot nog toe gedane uitgaven i.v.m. verbouwing Dorpshuis, met 

name uitgaven voor architect en adviseurs; 

2. inzicht te verschaffen over de gang van zaken rond de extra wensen met betrekking tot de 

verbouwing van het Dorpshuis en de financiële consequenties hiervan, waaronder ook weer 

de uitgaven voor architect en adviseurs; 

3. duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken rond de subsidie van de provincie 

(75.000,-- euro). 

 

In het amendement besluit de raad niet akkoord te gaan met de notitie Dorpshuis Vogelenzang. De 

raad stemt wel in met verhoging van het budget van €250.000 naar €279.363 voor de twee 

oorspronkelijke wensen van het Dorpshuis, te weten: 1. De uitbreiding van de grote zaal t.b.v. 

opslagruimte voor stoelen en tafels en kleedruimte, en 2. Aanbouw berging t.b.v. gekoelde opslag 

voor bier en frisdrank. De raad stemt ook in met het omzetten van het krediet van €150.000 in een 

budget van €150.000 voor het instructielokaal van Thijsse’s Hof. De raad stemt vooralsnog niet in 

met toekenning van een budget à €135.000 voor realisatie van een BSO bij de twee Vogelenzangse 

scholen, maar wenst eerst een betere, nadere onderbouwing van het benodigde bedrag voor een 

BSO in Vogelenzang af te wachten. 

 

3 februari 2010 

De gemeente krijgt toestemming van de provincie voor uitstel van de aanvraagde subsidie. 
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1 maart 2010 

De raad ontvangt op 1 maart 2010 een brief met daarin antwoord op de motie van 17 december 

2009. Hierin wordt onder andere toegelicht hoe het bedrag van €615.000 gespecificeerd is, welke 

uitgaven gedaan zijn en hoe de bouwplannen zijn uitgebreid.  

 

19 mei 2010 

Het Plan van Aanpak verbouwing Dorpshuis Vogelenzang wordt ter informatie naar de raad 

gestuurd nadat het op 19 mei door de Commissie Samenleving is behandeld. Het college geeft 

hierin aan om extra krediet van €176.941 te vragen in de raadsvergadering van juni. Het Plan van 

aanpak roept tijdens de behandeling door de raad de nodige vragen op bij verschillende fracties. Er 

is onduidelijkheid over onder andere de onderbouwing van de bedragen, de bijkomende kosten en 

de vraag of een budget inclusief of exclusief BTW is. De wethouder geeft aan dat meer 

onderbouwing inderdaad wenselijk is. De kosten zijn in het plan van aanpak als volgt: 

 

Grondkosten €0 

Bouwkosten €279.363 

Inrichtingskosten €10.000 

Bijkomende kosten  

- Voorbereidings- en begeleidingskosten €75.900 

- Heffingen en leges €8.185 

- Aanloopkosten €0 

- Onvoorziene uitgaven €10.000 

Omzetbelasting €72.855 

Totaal €456.304 

 

1 juli 2010 

De raad ontvangt een voorstel met een aangepast financieel kader Dorpshuis. Hierin staan drie 

opties:  

1. de optie zoals verwoord in het plan van aanpak; 

2. een optie met eenvoudigere uitvoering en zonder verbouwing van de keuken en bar; 

3. een optie als optie 2 maar zonder nieuwe berging annex entree, maar alleen een entree. 

Het college geeft in het voorstel aan een voorkeur voor de derde optie te hebben, de goedkoopste 

van de drie:  

 

Grondkosten €0 

Bouwkosten €195.789 

Inrichtingskosten €5.000 

Bijkomende kosten  

- Voorbereidings- en begeleidingskosten €81.100 
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- Heffingen en leges €5.737 

- Aanloopkosten €0 

- Onvoorziene uitgaven €8.500 

Omzetbelasting €56.264 

Totaal €352.390 
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Bijlage II: Marinehospitaal 

 

Op basis van ontvangen stukken en gevoerde gesprekken is onderstaand een chronologisch 

overzicht weergegeven van het verloop van het project Marinehospitaal. Dit overzicht geeft alleen 

de voor dit onderzoek relevante gebeurtenissen weer, vanaf december 2006. De samenvatting 

volgt de in de praktijk gebruikte terminologie voor het terrein zoals Marinehospitaalterrein en Park 

Tetrode. 

 

Planologische procedure 

 

7 december 2006 

In de raad worden vragen op grond van artikel 37 Reglement van orde van de raad van de fracties 

van D66 en Liberaal Bloemendaal  (hierna LB) besproken. Door de fracties D66, LB en Groen Links 

wordt een motie ingediend met als strekking om een raadscommissie in januari 2007 door middel 

van een notitie te informeren over de afdoening van ingediende zienswijzen over een voorontwerp-

uitwerkingsplan voor het terrein van het voormalig Marinehospitaal: daarnaast wordt een viertal 

concrete vragen gesteld. De raad beslist dat de raadsvragen schriftelijk door B&W zullen worden 

beantwoord en de ingediende motie wordt ingetrokken. 

 

26 april 2007 

De raad beslist om planologische procedure voor een bouwplan op de voormalige Marinehospitaal 

terreinen aan te houden. 

 

11 mei 2007 

Vereniging Marinehospitaalterrein (VMT) reageert naar de raad op een conceptreactie van B&W op 

brieven van VMT, die zullen worden behandeld in commissie Grondzaken op 15 mei. 

Bezwaren van VMT zijn: onderdelen onnodig gedetailleerd, onderdelen soms onbegrijpelijk en veel 

vragen zijn niet beantwoord. 

 

15 mei 2007 

Commissie Grondgebied gaat akkoord met een conceptantwoord van B&W waarin wordt gesteld 

dat artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt toegepast wanneer de provincie 

instemt met de archeologische rapporten. Dat betekent dat B&W bevoegd zijn vrijstelling van het 

bestemmingsplan te verlenen. 

 

30 oktober 2007  

B&W nemen een principebesluit bestaande uit vrijstellingen van het bestemmingsplan en het 

verlenen van een bouwvergunning voor 5 appartementsgebouwen; besloten wordt tevens daarvoor 
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de openbare voorbereidingsprocedure te doorlopen en daarvoor een herhaalde tervisielegging te 

laten plaatsvinden met de mogelijkheid op om (opnieuw) zienswijzen te mogen indienen.  

 

10 november 2007 

Indiening van een petitie door VMT getiteld “een half uur van uw kostbare tijd”; in deze petitie het 

verzoek om geen bouwvergunning te verlenen aan BAM inzake Marinehospitaalterrein op grond van 

26 bezwaren.  

 

29 november 2007 

De raad beslist om de brief van VMT d.d. 10 november 2007, inclusief een petitie, op grond van 26 

bezwaren geen bouwvergunning te verlenen aan BAM ter afdoening in handen van B&W te stellen. 

 

31 januari 2007 

De raad beslist dat met de beantwoording van de vragen van LB wordt gewacht tot een externe 

adviseur over het daarin genoemde onderwerp advies heeft uitgebracht. 

 

21 februari 2008  

In de raad wordt een motie aangenomen waarin B&W wordt opgedragen: 

- een kwaliteitsimpuls voor het bouwplan te bewerkstelligen 

- daarvan een lijst op te stellen en deze te bespreken in een besloten raadsvergadering 

- veranderingen te regelen met ontwikkelaar 

- over het resultaat het gevoelen van de raad in te winnen voordat bouwvergunning wordt 

verleend. 

 

1 april 2008  

Een lijst met opmerkingen over het plan van het Stedenbouwkundig bureau Witpaard – partners te 

Zwolle wordt besproken met de raadsleden in een besloten commissievergadering grondgebied. 

 

24 april 2008 

De raad discussieert in een besloten vergadering over de stand van zaken onderhandelingen inzake 

Marinehospitaal terrein. Beslist wordt dat de onderhandelingen verder kunnen gaan maar dat het 

uiteindelijke onderhandelingsresultaat eerst in een besloten commissie Grondgebied besproken 

wordt alvorens het college beslist. 

 

 

29 mei 2008 

De raad gaat akkoord met uitonderhandelde wijzigingen van het bouwplan. 

 

10 juni 2008 
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B&W verlenen vrijstelling bestemmingsplan en verlenen bouwvergunning voor 3 

appartementgebouwen met als bouwsom 18,8 miljoen euro. 

 

30 oktober 2008 

B&W verlenen vrijstelling bestemmingsplan en verlenen bouwvergunning voor 2 

appartementgebouwen met als bouwsom 3,7 miljoen euro. 

 

Kapvergunning  

 

9 april 2009  

ingesproken door VMT in commissie grondgebied met vragen over behoud van de bomen. 

 

23 april 2009 

raad: vragen over behoud van bomen voor kennisgeving aangenomen.  

 

28 januari 2010 

Door de raad wordt voor kennisgeving aangenomen een mailbijdrage van 23 december 2009 met 

het tweede addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Bloemendaal en BAM 

vastgoed BV waarin is vastgelegd de herontwikkeling plangebied voormalig Marine Hospitaal te 

Overveen tot Park Tetrode. 

 

3 februari 2010  

VTM verzoekt en sommeert B&W in verband met dreigende bomenkap een verzoek om bomen te 

kappen niet te honoreren. 

 

3 februari 2010  

Brief van B&W over de verlening van kapvergunning aan BAM Vastgoed; een in mei 2008 

verleende kapvergunning is op 26 augustus 2009 van kracht geworden door uitspraak Raad van 

State. 

 

4 februari 2010 

B&W geven aan VMT gemotiveerd aan waarom zij het verzoek om bomen niet te kappen niet  

honoreren. 

 

7 februari 2010  

Vragen namens LB over subsidie etc. voor de bouw van Park Tetrode. 

 

10 februari 2010  

Beantwoording door B&W van de vragen van LB van 7 februari 2010. 
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18 februari 2010 

Over de brieven met kapvergunning en info over kapwerkzaamheden aan BAM Vastgoed en VMT 

wordt door de raad beslist: “ter afdoening door college van B&W”  

 

22 februari 2010 

Aanvullende vragen door LB naar aanleiding van beantwoording van 10 februari 2010.  

 

24 februari 2010  

Ingekomen brief over het rooien van de bomen op terrein Park Tetrode 

 

26 februari 2010  

Mededeling B&W: in mei 2008 verleende kapvergunning is op 26 augustus 2009 van kracht 

geworden door uitspraak Raad van State; De rechter heeft dat op 24 februari 2010 in een kort 

geding bevestigd. 

 

16 maart 2010  

Beantwoording door B&W van vragen van de PvdA-fractie over de communicatie naar de raad over 

een kort geding op 10 februari 2010 inzake kapvergunning Marinehospitaalterrein. 

 

25 maart 2010  

De raad beslist over de brief van 24 februari “ter afdoening aan de raad/commissie via college”. 

De raad verwerpt een motie getiteld “fair play college” van LB, GL en PvdA; de motie gaat over 

onjuiste informatieverstrekking door het college inzake de bomenkap. 

 

30 maart 2010  

Beantwoording door B&W van 18 vragen van LB over de bouw bij het park Tetrode. 

 

27 mei 2010  

De brief met de beantwoording van de 18 vragen van LB wordt door de raad voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

9 juni 2010  

Beantwoording door B&W van 33 vragen van de fractie LB bij een interpellatie over Park Tetrode. 

 

10 juni 2010  

B&W verlenen kapvergunning onder nummer 2008010737 met herplantplicht. B&W bepalen dat de 

raad over de bouw en de voortgangsprocedure wordt geïnformeerd. 

 

16 juni 2010  
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Indiening op grond van artikel 40 van het Reglement van orde voor de raad door LB van 7 vragen 

over Park Tetrode 

 

29 juni 2010  

Beantwoording door B&W van de op 16 juni 2010 door LB ingediende vragen. 
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Bijlage III: Reactie College van B&W 

MEMO 

 

Aan   : Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal 

c.c.   : 

Van   : College van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp  : Reactie college van B&W op het rekenkamerrapport informatievoorziening 

over projecten aan raad 

Ons kenmerk  : 2011007825 

Bijlage(n)  : rekenkamer rapport informatievoorziening over projecten aan de raad 

Datum   : 17 maart 2011 

Verzenddatum  : 

 

Aanleiding 

 

De rekenkamer heeft de informatievoorziening rondom projecten onderzocht. Initieel zouden drie 

“ruimtelijke” projecten nader worden bekeken, echter op basis van de beschikbare informatie is 

gekozen om alleen dorpshuis Vogelenzang en het Marine Hospitaal Terrein te onderzoeken. Voor 

dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: 

 

Kan de gemeenteraad op basis van de beschikbare beleidsinformatie zijn kaderstellende en 

controlerende taak ten aanzien van gemeentelijke projecten uitoefenen? 

 

De deelvragen zijn als volgt: 

1. Voldoet de informatievoorziening over projecten aan de raad aan de geldende wet- en 

regelgeving? 

2. Hoe en op welke momenten is de raad geïnformeerd over de voor dit onderzoek 

geselecteerde projecten? 

3. Is de informatie over de voor dit onderzoek geselecteerde projecten bruikbaar en van 

voldoende kwaliteit, en zijn de beslispunten duidelijk geformuleerd? 

 

Als onderzoeksperiode is 2007 tot 2010 aangehouden en de informatie die toen voor deze 

projecten beschikbaar is gesteld aan de raad. De bevindingen van de rekenkamer worden per 

project gerapporteerd aan de hand van bovengenoemde vragen en de gestelde normen. De 

conclusie van de rekenkamer is dat voor de betreffende projecten de gemeenteraad op basis van 

de beschikbare beleidsinformatie in onvoldoende mate zijn kaderstellende en controlerende taak 

heeft kunnen uitvoeren. De hoofdconclusie is opgebouwd uit de diverse subconclusies waarbij ook 

aanbevelingen zijn gedaan. 
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Het college heeft kennis genomen van het onderzoek en de conclusies en herkent zich in die zin in 

het onderzoek dat in het verleden de integrale en tijdige informatievoorziening rondom 

projectmatige activiteiten niet altijd adequaat is geweest of zo is ervaren. Dit is ook de reden 

geweest om in 2009 te starten met de professionalisering van het projectmatig werken, de 

informatievoorziening rondom de planning & control documenten en de inzet op de verbetering van 

grondexploitaties. 

 

De bevindingen van het rapport 

 

Het college wil het volgende opmerken en toelichten over de bevindingen van de rekenkamer en 

specifiek op de onderzochte projecten: 

 

1. Hoe de bevindingen vertalen 

De bevindingen die zijn gerapporteerd betreffen twee ruimtelijke projecten die een bijzondere 

politieke aandacht hebben. Dit maakt dat voor de geconstateerde bevindingen moet worden 

getoetst of deze ook voor andere projecten zouden kunnen gelden en/ of van toepassing zijn. 

Gezien het specifieke karakter van de projecten en het feit dat één van de twee projecten pas in 

2010 als project is gedefinieerd, vraagt dit de nodige zorgvuldigheid met betrekking tot 

extrapolatie van de bevindingen naar andere projecten met betrekking tot de informatievoorziening 

aan de raad. 

 

2. Introductie projectmatig werken 

Tijdens de rapportage periode is in 2009 en 2010 een nieuwe werkwijze voor projecten 

geïntroduceerd en geïmplementeerd. Bij de keuze van methodiek is een analyse gemaakt van de 

projecten en of “projectachtige” zaken die er spelen en zijn de nodige instrumenten (van 

risicoanalyse tot voortgangsrapportage) ontwikkeld om projectleiders en medewerkers te 

ondersteunen bij het projectmatig werken en de gewenste professionaliseringsslag. Voorts is 

gekozen om niet alleen projectleiders en programmamanagers te trainen, maar juist alle 

medewerkers die op een of andere manier te maken kunnen krijgen met een groot of klein project 

en/of deelnemen aan een projectgroep. Na een uitgebreide training is het projectmatig werken 

verder in de organisatie verankerd door het aanwijzen van een “projectcoach” als aanspreekpunt 

en het centraal beschikbaar stellen van diverse formats. Mede als opmaat en uitvloeisel van het 

projectmatig werken en gewenste professionaliseringsslag wordt verder vanaf 2009 voor 

ruimtelijke projecten gewerkt met het opzetten van grondexploitaties. 

 

3. Eerste resultaten projectmatig werken 

Aan de raad zijn na de implementatie van de projectmatig werken methodiek diverse plannen en 
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rapportages geleverd en besproken. Zo is voor de programma’s dienstverlening en 

informatiebeleid, conform de projectmatig werken methodiek, de raad met behulp van 

voortgangsrapportages geïnformeerd over de stand van zaken. Hoewel de gemeenteraad hier in de 

discussie suggesties heeft gedaan voor verbetering, heeft hij nooit aangegeven dat de presentatie 

van de gegeven informatie niet afdoende was voor besluitvorming. 

In de commissie Grondgebied worden maandelijkse (mondelinge) rapportages gegeven over de 

stand van zaken van projecten waarvoor een grondexploitatie is opgesteld. Daarnaast worden 

belangrijke mijlpalen van projecten vertaald naar raadsbesluiten, zie hiervoor als voorbeeld de 

besluitvorming rondom het project Haringbuys en Vogelenzang-Noordoost. 

 

4. Inbedding van projectinformatie 

Als vierde punt wordt meegegeven dat vanaf 2009 is gestart met verbeterslag van de planning & 

control cyclus en de inhoud van de documenten. Met als doel de sturing op de 

programmabegroting te verbeteren. Onderhavige projecten maken deel uit van de 

programmabegroting en mede daarom is bijvoorbeeld gekozen om bepaalde informatie te 

verstrekken via de zomernota van 2009. Het doel is dat de planning en control documenten 

kunnen bijdragen aan een integrale afweging en dus is het streven om uiteindelijk ook de project 

informatie een goede plek te geven in deze documenten. 

 

dorpshuis Vogelenzang 

De bevindingen voor het dorpshuis Vogelenzang geven aan dat de onderbouwing van de informatie 

onvoldoende was en dat de risico’s onvoldoende werden benadrukt. Specifiek het aspect met 

betrekking tot huuropbrengst en dekking wordt aangegeven als knelpunt. Eén van de mogelijke 

redenen waarom de informatievoorziening rondom het dorpshuis Vogelenzang, minder adequaat is 

verlopen dan gewenst is het feit dat het dorpshuis Vogelenzang pas laat is geïdentificeerd als 

project. De activiteiten rondom het dorphuis Vogelenzang zijn begonnen als reguliere activiteit, 

gerapporteerd via een productnummer in de productbegroting. Pas in eerste helft van 2010 is er 

voor het dorpshuis Vogelenzang een projectplan gemaakt, op basis waarvan goed kan worden 

gerapporteerd en de risico’s beter kunnen worden geïnterpreteerd en afgewogen. 

 

project Marinehospitaal 

De rekenkamer geeft aan dat in de casus bebouwing voormalig Marinehospitaalterrein er vooraf 

geen concrete afspraken zijn gemaakt over de informatie-uitwisseling tussen raad en college. 

Hierdoor is de informatievoorziening niet optimaal geweest. Bovendien bleek het hierdoor moeilijk 

om een goede risico inschatting te kunnen maken. De raad was bij dit project met name betrokken 

via het reglement van orde, door het stellen van vragen en het op zichzelf verkrijgen van een 

goede beantwoording door het college van B&W. 

 

Het college wil opmerken dat de overeenkomst met de BAM ook bij de raad bekend is en was. De 

vraag is of er risico’s te melden waren anders dan die besloten lagen in de overeenkomst. De 
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verkoop van woningen was in de periode tot en met 2009 nog niet gestart. De accountant heeft er 

in die periode (2007-2009) geen specifieke opmerkingen gemaakt over risico’s met betrekking tot 

dit project of andere projecten. Pas vanaf 2010 zouden er eventuele risico’s kunnen zijn ten 

aanzien van de grondexploitatie. 

 

Conclusie 

 

Over het algemeen worden de bevindingen van de rekenkamer ook door het college van B&W 

gezien. Echter, het college kan de vertaling van de bevindingen en conclusies naar de algemene 

aanbeveling niet integraal over te nemen. Daarvoor is het onderzoek te beperkt gericht geweest op 

twee projecten en is de informatie die vanaf 2009 en 2010 beschikbaar was rondom 

professionalisering van het projectmatig werken niet voldoende door de rekenkamer benut. 

Zoals beschreven is het college in 2009 is gestart met de introductie en implementatie van een 

nieuwe methodiek van projectmatig werken, waarbij gekozen is voor een brede inbedding in de 

organisatie. Voor deze methodiek zijn diverse formats en instrumenten ontwikkeld, waaronder het 

opstellen van projectplannen, voortgangsrapportages en een “projectcoach” als aanspreekpunt. 

Daarnaast is specifiek voor de ruimtelijke projecten gestart met de inzet van planeconomische 

kennis om projecten beter financieel te kunnen onderbouwen en volgen door middel van 

grondexploitaties. Deze ontwikkelingen en de eerste praktische resultaten heeft de gemeenteraad 

kunnen ervaren rondom bijvoorbeeld het programma dienstverlening en het project Vogelenzang-

Noordoost. Daarnaast, heeft het college het voornemen om rapportage momenten nog verder te 

versterken door naast het rapporteren van afwijkingen in de voor- en najaarsnota, ook de 

voortgangsrapportage van de projecten aan deze integrale nota’s als bijlage toe te voegen. Dit zal 

niet gelijk volledig lukken, sommige projecten hebben nu eenmaal hun eigen rapportage dynamiek 

en beslismomenten, maar het streven is uiteindelijk in 2012 de voortgangsrapportages waar 

mogelijk parallel te laten lopen aan de planning & control documenten. 

 

De versterking van het projectmatig werken en de voorgenomen regulering van rapportage 

momenten zijn een belangrijke stap om de informatievoorziening rondom projecten te verbeteren 

en te structureren. De professionaliseringsslag binnen de organisatie op het gebied van 

projectmatig werken in samenhang met het verbetering van de informatievoorziening zal naar 

verwachting leiden tot betere risico-inventarisaties rondom projecten. Deze zullen dan ook kunnen 

bijdragen aan een gestructureerde en beter onderbouwde informatievoorziening aan de raad. Het 

college ervaart het rapport dan ook als ondersteuning van het reeds ingestelde beleid en de 

ingevoerde maatregelen en de voorgenomen voorstellen voor verbetering. 


