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Beantwoording technische vragen

Vergadering Commissievergadering Datum 5-okt-20

Vragensteller Dhr. L.M. Nijkamp - ChristenUnie

Agendapunt/onderwerp Doorwerkingsonderzoeken RKC Grondbedrijf en Samenwerking

Eenheid Raadsgriffie

Contactpersoon Dhr. J. Smit, voorzitter RKC

Contactgegevens griffie@dalfsen.nl

Vul hier je telefoonnummer in

vraag 1:
mbt MPG aanbeveling 4 staat in het onderzoeksrapport van de RKC: “Beide portefeuillehouders 
geven aan, dat ze zich niet bemoeien met de onderdelen van de collega. Indien nodig “praten ze 
elkaar even bij”. Ze willen beiden een integrale benadering.” Wat wordt verstaan onder integrale 
benadering en is “even bijpraten” hiervan de invulling?

 Antwoord 1: 
Vanuit verschillende invalshoeken zijn beide wethouders betrokken bij de grondexploitaties. 
Wethouder Van Leeuwen vanuit zijn portefeuille-onderdelen Financiën, Planning en control, 
Bedrijventerreinen en Grondexploitaties. En wethouder Schuurman vanuit zijn portefeuille- 
onderdelen Economische Zaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting.

Tijdens de interviews hebben ze afzonderlijk verteld, dat ze af en toe een afspraak maken om 
iets af te stemmen ten aanzien van de Grondexploitaties. Ze willen daarmee bereiken, dat de 
diverse invalshoeken vanuit de wederzijdse portefeuilles worden “meegenomen” in het 
beleid. Als alle aspecten worden meegenomen, is sprake van een integrale benadering. 
Daarnaast praten ze (zonder een afspraak te maken) elkaar af en toe elkaar “bij”.

De eerste drie regels van deze alinea hadden eigenlijk in het rapport moeten staan.

vraag 2:
Aanbevelingen 2 en 3 voor het grondbedrijf. In kaart brengen van de “checks and balances”. Wat 
heeft de RKC concreet voor ogen? Wat is de rol van gemeentelijke financieel controller mbt 
grondexploitatie / MPG ?

 

Antwoord 2:  
Situatie 2019

Tijdens de gesprekken is gezegd: “Iedere medewerker pakt z’n rol. Dat gebeurt natuurlijk. Het ligt 
niet formeel vast. Het kan wel wat duidelijker.” En “De nieuwe medewerker stelt vragen, die tot 
verduidelijking leiden. Waarschijnlijk zal naar aanleiding daarvan het proces beschreven worden.” 
(blz 8 onderaan en blz. 9 bovenaan).
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De medewerkers financiën maken een deel van de overzichten voor de Grondexploitaties (uiteraard 
het financiële deel). De collegevoorstellen worden ook beoordeeld door Financiën. Dit is geen 
onafhankelijke controle.

De (algemene) control-functie vervult wel een onafhankelijke en kritische rol ten opzichte van het 
proces van de totstandkoming van de grondexploitaties, maar zij letten vooral op de processen.  

De makers van (een deel van) de Grexen controleren  (deels) hun eigen producten. Is de controle dan 
voldoende en onafhankelijk? Dat lijkt niet het geval. De aanbeveling geeft aan, dat eerst moet 
worden uitgezocht. En dat er zo nodig actie moet worden ondernomen.    

 


