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Rekenkameronderzoek naar Plan Zuyderzee in Bunschoten-Spakenburg
afgerond
Op verzoek van de gemeenteraad van Bunschoten heeft de rekenkamercommissie een
onderzoek uitgevoerd naar het Plan Zuyderzee. Centraal stond de vraag of de gemeenteraad
op de juiste wijze betrokken is geweest bij de besluitvorming over het plan. Het
onderzoeksrapport met daarin de bevindingen, de conclusies en de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie is aangeboden aan de gemeenteraad. In het rapport is ook de reactie
van het college van B&W op de aanbevelingen opgenomen. Het rapport is openbaar en staat
op de website www.rkvalleienveluwerand.nl.
De realisatie van het plan Zuyderzee heeft een lange aanlooptijd, waarin veel discussie heeft
plaatsgevonden en veel wijzigingen zijn doorgevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek
concludeert de rekenkamercommissie o.a. dat de beleidsontwikkeling van het plan in goed
overleg met de raad tot stand gekomen is. Volgens de rekenkamercommissie is de informatie
aan de raad hierbij vanaf 2009 steeds beter geworden. De rekenkamercommissie heeft ook
geconstateerd dat de financiële sturingsinformatie in de onderzoeksperiode zodanig was dat
de raad haar sturende rol op hoofdlijnen minder goed dan gewenst heeft kunnen uitvoeren. In
feite betreft dit de informatie rond het grondbedrijf.
Naar aanleiding van het onderzoek doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen
aan de gemeenteraad. Het advies is onder andere om het college te vragen om te zorgen voor
een verbetering van de informatie aan de raad m.b.t. de financiën van het grondbedrijf. Ook
adviseert de rekenkamercommissie om bij kaders en doelstellingen projectmatig te werk te
gaan en de gevolgen van een beslissing adequaat in beeld te brengen. Het advies hierbij is om
door te gaan op de al ingeslagen weg waarbij het college de raad steeds beter informeert. Van
essentieel belang hierbij is dat de raad steeds in staat is om voorstellen van het college te
kunnen beoordelen op de aspecten beleid, risico, tijd, capaciteit en middelen.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bea Meijboom,
secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830 of 06 - 101 55 321,
b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

