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Betreft: 
Onderzoek ontwikkeling financiële positie 
2002-2017 gemeente Voorschoten. 
 

 

Geachte Begeleidingscommissie,  
 

Voortgang voorbereiding onderzoek 

In onze brief van 5 mei 2017 heeft de Rekenkamercommissie u de onderzoeksopzet 

toegezonden. Na ontvangst van het raadsbesluit van 11 mei 2017 voor het beschikbaar 

stellen van het budget voor het onderzoek en de schriftelijke mededeling van de griffier dat 

een goedkeuring van het budget door Gedeputeerde Staten niet van toepassing is, hebben 

wij op 12 mei 2017 aan een drietal onderzoeksbureaus een offerte gevraagd. Later, op 29 

mei 2017, ontving de Rekenkamercommissie via de griffier de brief van Gedeputeerde 

Staten van 22 mei 2017, dat toestemming is verleend tot het aangaan van verplichtingen, 

zoals is vastgelegd in het raadsbesluit van 11 mei 2017. Op 31 mei 2017 heeft de 

Rekenkamercommissie besloten welk bureau de onderzoekswerkzaamheden uitvoert. 
 

Onderzoeksopzet 

Door enkele raadsleden zijn nog suggesties aangereikt over het onderzoek. Wij nemen deze 

suggesties mee in het onderzoek. De suggesties hebben niet geleid tot een aanpassing van 

de onderzoeksopzet. 
 

Externe ondersteuning en kosten onderzoek 

Het externe bureau dat de onderzoekswerkzaamheden gaat uitvoeren is geworden: Public 

Profit. De totale kosten van het onderzoek blijven naar verwachting binnen de gemaakte 

afspraken met de Raad van Voorschoten. 
 

Afstemming met de ambtelijke organisatie 

Op 29 mei 2017 heeft de Rekenkamercommissie afgestemd met de griffier, de loco-

secretaris en het plaatsvervangend hoofd financiën over de aanlevering van documenten, 

contactpersoon, faciliteiten voor de onderzoekers en andere zaken die met dit onderzoek te 

maken hebben. 
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Geheimhouding 

Wellicht ten overvloede melden wij nog dat het onderzoek plaatsvindt onder de 

verantwoordelijkheid en regels van de Rekenkamercommissie, die het mogelijk maken om in 

de periode dat er nog aan het onderzoek gewerkt wordt geheimhouding te vragen. 

 

Start onderzoek 

Het onderzoek start in de eerste week van juni 2017 met een startbijeenkomst met de 

onderzoekers van het externe bureau en de Rekenkamercommissie. 
 

Planning overleg Begeleidingscommissie 

Tijdens het onderzoek zijn er een drietal overlegmomenten tussen de 

Begeleidingscommissie en de Rekenkamercommissie gepland: 

1. De afstemming over de onderzoeksopzet, doel- en vraagstelling en planning (heeft 

intussen plaatsgevonden); 

2. De voortgang van het onderzoek (medio juli 2017); 

3. De conceptbevindingen van het onderzoek en concept-aanbevelingen (uiterlijk 8 

september 2017).  

Planning aanbieden rapport 

Het rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen willen wij uiterlijk 15 september 

2017 aan de gemeenteraad van Voorschoten aanbieden.  

 

Brief aan college van burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris 

Deze brief wordt tegelijk gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en 

gemeentesecretaris. 
 

Tot slot  

Wij gaan ervan uit dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er 

vragen of onduidelijkheden zijn, dan zijn wij uiteraard bereid een nadere toelichting te 

geven.  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 
 

Dolf Kamermans, voorzitter 


