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Besluit: 
Het College van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
1 Een beperktere en onderling samenhangende set doelen te formuleren die de raad 

wil realiseren als het gaat om gemeentelijk vastgoed. Daarbij vast te leggen welke 
indicatoren of evaluatiecriteria gebruikt zullen worden om de mate van 
doelbereiking te volgen en in welk document daarover zal worden gerapporteerd. En 
de doelen en indicatoren zo concreet mogelijk te formuleren en zo spoedig nnogelijk 
een nulmeting op de belangrijkste doelen en daarbij bijbehorende indicatoren uit te 
voeren. 

2 Breng in de programmabegroting en jaarstukken in elk geval de doelen en 
indicatoren onder die direct van invloed zijn op de financiele staat van het 
program ma. 

3 Maak een consistente keuze over de wijze waarop de kosten van vastgoed 
opgenomen worden in de progrannmabegroting. 

4 Leg in de beleidsnota over vastgoed (Kaderbrief of Kadernota vastgoed) vast in welk 
document over welke doelen gerapporteerd zal worden. 

5 Verbeter de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de informatie in het MPUVen 
de aansluiting van de informatie in het MPUV bij de programma's in de 
programnnabegroting. Rapporteer in het MPUV meer over de stand van zaken ten 
opzichte van doelen en minder over afzonderlijkeuitvoeringsmaatregelen. 

6 Breng de administratie van gemeentelijk vastgoed verder op orde zodat 
eenvoudiger gerapporteerd kan worden over doelbereiking. 

7 Specificeer in welke gevallen of over welke onderwerpen de raad voorafgaand aan 
beslissingen door het college geInformeerd of geraadpleegd moetworden. 

8 De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd 
en de voortgang daarin. 

De Rekenkamer, 

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 5 juli 2018 
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