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Geachte leden van de Raad

De Rekenkamercommissie (RKC) is september 2012 aangevangen met een onderzoek naar de
informatievoorziening over het grondbeleid. De commissie wil achterhalen of deze
informatievoorziening (over het grondbedrijf en de individuele grondexploitaties) zodanig is
ingericht dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren kan
uitvoeren.
Deze vraag beantwoordt de rekenkamercommissie aan de hand van documentenanalyse en
casestudy.1 De afgelopen maanden zijn onder meer de volgende documenten bestudeerd:
het besluit begroting en verantwoording;
de Financiële beheersverordening gemeente Dordrecht 2003 en de Financiële
verordening gemeente Dordrecht (2011);
de nota grondbeleid 2009;
de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen 2006 en de nota risicomanagement
en weerstandsvermogen (2013);
de relevante paragrafen in de programmabegrotingen 2011-2013 en
de relevante paragrafen in de gemeentelijke jaarverslagen 2009-2011.
Omwille van de doorlooptijd van het onderzoek heeft de rkc de onderzoeksperiode afgebakend
(2009-2012). In de laatste fase van het feitelijke onderzoek, wil de commissie met een delegatie
van de raad van gedachten wisselen. Tijdens deze 'ronde-tafel-bijeenkomst' zullen ook de
bestudeerde casussen aan de orde komen.
Welke (veelal) vertrouwelijke informatie heeft de raad op bepaalde momenten gehad?
Wat heeft de raad met deze vertrouwelijk informatie gedaan?
Aan welke additionele informatie had de raad op dat moment behoefte?
Met deze brief nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 'ronde-tafel-bijeenkomst'. Zou u via de
griffie kunnen aangeven of u hieraan wilt deelnemen en kunnen aangeven op welk tijdstip deze
bijeenkomst kan plaatsvinden?
Hoogachtend

J.S. Kerseboom (voorzitter van de rekenkamercommissie Dordrecht)
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De volgende casussen zijn geselecteerd: het gezondheidspark, Amstelwijck-kantorengedeelte,
Amstelwijck-Noord en het Maasterras.

