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Motie "Lessen voor grote en complexe projecten" 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 december 2018 ter behandeling van het rapport 

van de Rekenkamer over de Uithoflijn, 

Constaterende dat: 

• De rekenkamer van de gemeente Utrecht en de Randstedelijke rekenkamer op basis 

van hun gezamenlijke onderzoek stellen dat de ambtelijke en bestuurlijke aansturing 

van het project Uithoflijn tekortkomingen heeft vertoond; 

• De rekenkamers met adviezen en aanbevelingen komen waar ambtelijk en 

bestuurlijk aan gewerkt moet worden om in de toekomst beter te kunnen sturen op 

grote en complexe projecten; 

• De rol van de adviesraad in het project Uithoflijn niet altijd helder was; 

Overwegende dat: 

• De opeenstapeling van fouten bij de Uithoflijn, geconstateerd in het 

Rekenkamerrapport, in de toekomst ten alien tijden voorkomen moeten worden; 

• Er de komende jaren in de gemeente meerdere grote infrastructuurprojecten gaan 

starten, zoals de opwaardering van de NRU en diverse omvangrijke bouwprojecten 

op stapel staan; 

• Goede en adequate informatievoorziening naar de raad nodig is om goed te kunnen 

sturen en indien nodig tijdig te kunnen ingrijpen bij grote projecten; 

• De informatievoorziening richting de raad tijdens dit project tekort heeft geschoten; 

• Er een duidelijke behoefte is aan een definitie van grote en complexe projecten en de 

wisselwerking bij zulke projecten tussen raad en college. 

• De rol van de adviesraad in grote en complexe projecten een verder uitwerking nodig 

heeft en het college heeft aangegeven een audit te hebben gestart om tot verdere 

lessen te komen rond de aansturing van grote projecten; 

Spreekt als zijn mening uit dat: 

• Met het oog op huidige en toekomstige grote en complexe projecten, lessen moeten 

worden getrokken die verder gaan dan het dossier Uithoflijn; 

• Hiertoe een 'regeling grote projecten' dient te worden vastgesteld waarin gerichte 

afspraken worden gemaaktkici-Itet-134-j-zeffel is-se-Ewer-Id-FT 

ge-a-arrraatO 

al° rUttat. Bij te dragen aan een 'Regeling grote projecten' met name op het punt van de 

wisselwerking tussen raad en college en de wensen in informatievoorziening; 

• Zo snel mogelijk in 2019 een eerste stap te zetten, bijvoorbeeld door het organiseren 

van een expertmeeting of raadsinformatiebijeenkomst; 

• Bij de griffie personele capaciteit te organiseren om hierin te ondersteunen. 

Draagt het college op: 

• De aanbevelingen van de rekenkamer in zijn volledigheid over te nemen en daarmee 

betere sturing op het project Uithoflijn mogelijk te maken; 

• In samenspraak met de raad te komen tot een Utrechtse 'Regeling grote projecten'; 

• Hierbij ook de uitkonnsten van de nu lopende audit en de voorbeelden en ervaringen 

bij het Rijk en andere gemeenten te betrekken; 



• De raad voor het verzenden van de VJN 2019 een voorstel voor deze regeling te doen 

en hierin de inbreng van de raad nadrukkelijk mee te nemen. 

En gaan over tot de orde vane dag. 
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