Persbericht 8 december 2016

Verbeteringen mogelijk in raadsvoorstellen gemeente Barneveld
De rekenkamercommissie heeft in 2016 in de gemeente Barneveld onderzoek gedaan naar
de kwaliteit van de raadsvoorstellen en werkwijze van de gemeenteraad.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen voldoende is,
maar dat deze op een aantal punten verbeterd kan worden. De verbeteringen kunnen ervoor
zorgen dat de gemeenteraad beter onderbouwde besluiten kan nemen en dat de raad de
controlerende rol beter kan uitoefenen. De resultaten van het onderzoek met de conclusies
en aanbevelingen staan in de onderzoekrapportage, die begin december is aangeboden aan
de gemeenteraad van Barneveld.
Resultaten onderzoek
De rekenkamercommissie heeft het onderzoek uitgevoerd door het bestuderen van zes
raadsvoorstellen met bijbehorende documenten en informatie. Daarnaast zijn ambtenaren en
raadsleden geïnterviewd. De rekenkamercommissie concludeert uit het onderzoek dat de
raadsvoorstellen in het algemeen voldoen aan de gestelde normen voor een onderbouwde
besluitvorming. Op bepaalde onderdelen zijn verbeteringen mogelijk. Zo zijn alternatieven in
de raadsvoorstellen niet standaard opgenomen en bevatten de voorstellen niet altijd alle
relevante voor- en tegenargumenten en risico’s . Ook stelt de rekenkamercommissie dat de
aanleiding, de historie en de context in een raadsvoorstel niet altijd duidelijk is weergegeven.
Met betrekking tot de werkwijze van de raad komt uit het onderzoek naar voren dat de
raadsleden zich soms veel op details richten. De rekenkamercommissie is van mening dat
details in de politieke realiteit van betekenis kunnen zijn, maar adviseert de raadsleden om
zich voortdurend af te vragen wanneer en waarom ze zich op de details richten. Verder
concludeert de rekenkamercommissie uit het onderzoek dat de rol van de raad bij gefaseerde
besluitvormingstrajecten onduidelijk is. Raadsleden willen graag in een vroegtijdig stadium
geïnformeerd worden, maar willen tijdens de informerende fase niet vastgepind worden op
eventuele meningen en/of standpunten. Het definitieve standpunt nemen zij pas in bij de
formele besluitvorming.
Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie tien aanbevelingen
geformuleerd. Deze aanbevelingen hebben o.a. betrekking op het opnemen van extra
informatie in de raadsvoorstellen, zoals alternatieven, alle voor- en tegenargumenten en
risico’s. Ook adviseert de rekenkamercommissie om bij een gefaseerd besluitvormingstraject
vooraf duidelijke afspraken te maken over de rol van de raad in elke fase van het traject.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie
van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten Barneveld,
Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie,
tel: 0342 – 495 830 of 06 - 20475714, i.spoor@barneveld.nl
Het onderzoeksrapport kunt u vinden op www.rkvalleienveluwerand.nl.

