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Geachte leden van de raad,
In de afgelopen maanden is met een aantal van u in een werkgroep gewerkt aan de ontwikkeling van

een ‘Regeling Risicovolle Projecten’ waarin afspraken worden vastgelegd over de informatievoorziening
aan de Raad over risicovolle projecten. Aanleiding voor dit voorstel is motie 2018/278 “Lessen voor
grote en complexe projecten” naar aanleiding van het rekenkamerrapport Samen Sturen, waarin de
raad het college opdraagt ‘in samenspraak met de raad te komen tot een regeling voor grote
projecten’.

De regeling is gericht op de afspraken tussen Raad en college over informatievoorziening rondom

risicovolle projecten. De regeling maakt onderdeel uit van het traject versterking beheersing met als
doel het versterken van de sturing en beheersing van projecten binnen de gemeente en in een
vroegtijdig stadium risico’s en gewijzigde omstandigheden te signaleren, de raad daarover te

informeren en het gesprek daarover te faciliteren. Wij informeerden u hier eerder over in onze brief van
25 juni 2019.

Wij hebben geconstateerd dat deze regeling met name lijkt te gaan over het ruimtelijk domein. Dat is
begrijpelijk, gezien de ontstaansgeschiedenis van deze regeling. We onderzoeken in hoeverre de

criteria uit de regeling ook toepasbaar zijn op het sociaal domein. We horen in uw reactie graag of dit
aansluit bij uw opdracht conform de motie. In de bredere opvolging van het onderzoeksrapport

‘professionaliseringskansen beheersing grote projecten’ zullen wij er in ieder geval aandacht aan
besteden dat maatregelen die we nemen op alle domeinen toepasbaar zijn.

Wij ontwikkelen deze regeling, zoals in de motie beschreven, expliciet gezamenlijk met de raad. Bij de
voorbereiding is samengewerkt met de griffie en een aantal raadsleden in de werkgroep. Op verzoek
geven wij nu de conceptregeling vrij ter consultatie aan de Rekenkamer Utrecht, de adviescommissie
Controle en Financiën en de werkgroep raadsleden met het verzoek om een reactie vóór 24 februari
2020.
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Het college zal vervolgens deze drie reacties meenemen, en de uiteindelijke regeling als raadsvoorstel
aan de raad toesturen, voorzien van een reactie op de consultatie. Het raadsvoorstel kan dan op
gebruikelijke wijze worden besproken in uw raad.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

