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Aan de gemeenteraad en het college van  
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Doorkiesnummer 030 – 286 1381 Ons kenmerk 9572714 

E-mail j.snoei@utrecht.nl Onderwerp Rekenkamerbrief Plan van aanpak 

rekenkameronderzoek ‘De balans 

opmaken’. 
Bijlagen Geen 

 

Geachte leden van de raad en het college, 

 

Op 5 juli ontving u de raadsbrief Plan van Aanpak n.a.v. advies Rekenkamer ‘De Balans 

Opmaken’. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere 

implementatie van het raadsbesluit. Met deze brief delen wij graag onze visie op dit plan van 

aanpak met u. 

 

ALGEMEEN 

Wij spreken onze waardering uit voor de tijdige aanlevering van het plan van aanpak. Ook 

constateren wij dat de brief een duidelijke structuur heeft. Hiermee blijkt duidelijk per besluit 

welke aanpak voor de implementatie het college voorstelt. In het algemeen zijn wij positief 

over het plan van aanpak en wij geven nog enkele aandachtspunten mee voor het vervolg. 

 

INHOUD EN AANDACHTSPUNTEN 

In de voorgestelde aanpak blijkt dat belangrijke stappen gezet worden in het creëren van 

overzicht en het formuleren van controleerbare doelstellingen (besluiten 1 en 2). Ook de 

herindeling van de financiële structuur (besluit 3) vinden wij voor de raad van groot belang. 

Zo kan de raad beter nagaan waar tijd en geld aan besteed worden en de effectiviteit van 

het programma beoordelen (besluit 4). Aan de hand van de Actieagenda Utrechtse 

Economie wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken, de 

belangrijkste ontwikkelingen en de behaalde resultaten. In de bestuurlijke reactie op ons 

onderzoek werd voorgesteld om periodiek een bijeenkomst voor de raad te organiseren. Wij 

zien daarin een toegevoegde waarde aanvullend op de schriftelijke informatie die in de 

Actieagenda zal worden gedeeld. 

 

De toegezegde duiding met een economische analyse is een goede uitbreiding van de 

aanpak bij besluit 5. Aandachtspunt blijft hierbij dat de analyse voor verschillende 
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doelgroepen – gemeentelijke organisatie, gemeenteraad en de stad – bruikbaar en goed 

toegankelijk moet zijn. De voorgestelde combinatie van cijfers en duiding met een 

economische analyse biedt een goede mogelijkheid om focus aan te brengen in het debat 

over economische onderwerpen. Bij besluit 6 constateren wij dat het college haar aanpak op 

het gebied van communicatie uitbreidt. Wij vinden dit een goed voorstel met het oog op de 

breedte van het programma en het grote aantal betrokkenen binnen en buiten de 

gemeentelijke organisatie. Of dit ook daadwerkelijk “vanzelf” leidt tot aanscherping van het 

economisch profiel is voor ons op dit moment (nog) niet te beoordelen. 

 

TEN SLOTTE 

Wij beseffen dat de economische situatie op dit moment erg onzeker is. Wat ons betreft des 

te meer reden om als raad en college de komende jaren volop aandacht te blijven besteden 

aan dit beleidsterrein en steeds de vinger aan de pols te houden. Wij zullen de voortgang 

van de voorgestelde aanpak met belangstelling blijven volgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Drs. P.W.D. Venhoeven 

Voorzitter Rekenkamer Utrecht 

 

Stadhuisbrug 1 Utrecht 

Postbus 16200, 3500CE Utrecht 
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