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Samenva|ing
 Op verzoek van de gemeenteraad Beemster heeft de rekenkamer een beperkt onderzoek
 gedaan naar het proces van de realisatie van het MFC in Zuidoostbeemster. De
 rekenkamercommissie heeft zich hierbij gebaseerd op alle relevante stukken van commissie-
 en raadsvergaderingen. Verder hebben interviews plaatsgevonden met raadsleden van alle
 fracties die betrokken zijn geweest bij dit dossier. Tenslotte is tevens de po|efeuillehouder
 Financiën gesproken en zijn hem enkele opmerkingen uit de interviews voor een reactie
 voorgelegd.
 Gezien het feit dat het al een heel langlopend dossier is, wat het onderzoek heefl bemoeilijkt, is
 er voor gekozen de aandacht vooral te richten op het bestuurlijke proces, met als idee
 daarachter, om er iets van te Ieren, wat ook de intentie van de initiatiefnemer van de vraag om
 een onderzoek was. De huidige gebruikers zijn niet betrokken bij het onderzoek, omdat die
 allemaal gehoord zijn bij het Project Herstructurering Accommodatiebeleid. In december 2011
 heeft de raadscommissie ingestemd nnet het resultaat van dat project door akkoord te gaan het
 de definitieve rapportage Project Herstructurering Accommodatiebeleid.
 De aanleiding voor het nieuwe MFC was de noodzaak om de oude school in Zuidoostbeemster
 te vetvangen. Het idee êBrede School' werd ook hier geadopteerd en er werd een gelegenheid
 gevonden om meerdere disciplines binnen één gebouw te huisvesten. Lopende het traject nam
 het aantal pa|icipanten toe wat het complex maakte. Van te voren stond niet helder voor ogen
 wat het beoogde doel was.
 Bij de planning voor een nieuw MFC waren de financiële kaders nog rooskleurig. Voor de
 dekking van de bouwkosten werden geen problemen voorzien. Na de stal't van de bouw bleken
 om diverse redenen aanvullende kredieten noodzakelijk. Informatievoorziening hieromtrent
 wordt achteraf als onvoldoende gekwalificeerd. Ook afspraken bleken onvoldoende vastgelegd,
 wat tot flinke conflicten met enkele pa|icipanten heeft geleid.
 Over het uiteindelijke resultaat wordt zeer verschillend gedacht. Met de school is iedereen zeer
 ingenomen. Kritischer wordt gesproken over de andere voorzieningen zoals de gymzaal en het
 buu|huis.
 De gei'nte|iewde Ieden van de gemeenteraad voelen zich onvoldoende ge'l'nformeerd tijdens
 het proces, maar erkennen ook onvoldoende hun kaderstellende en controlerende taak te
 hebben uitgeoefend.
 In de navolgende punten geeft de rekenkamercommissie haar bevindingen weer ten aanzien
 van de door de gemeenteraad Beemster voorgelegde vragen en doet - wellicht hier en daar ten
 oven/loede - de volgende aanbevelingen waaraan met name bij grote projecten beslist in de
 voorbereiding en uitvoering moet worden voldaan om bijvoorbeeld misverstanden,
 overschrijdingen etc, te voorkomen:
 Zorg bij aanvang van een groot project voor een duidelijke omschrijving van de scoop
 van het project, wat is het doel en met welke middelen moet dit gerealiseerd worden.
 2. Zorg voor een goede bewaking van proces aan de hand van een strakke planning en
 budge|ering en periodieke rappodages over de voortgang van het project.
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A/s bovengenoemde sub-vragep niet aan 4e orde zlin. kvaaro?n niet en kvat is een apnbevelîng?
 Vooï wat betreft het Iaatste onderdeel van de vraag kan worden opgemerkt dat de fracties
 hebben aangegeven dat een rijdende trein niet meer te stoppen was en dat ze feitelijk geen
 andere keuze hadden dan instemmen met de voorstellen. Men was wel ontstemd over het feit
 dat aanvankelijk de indruk was gewekt dat alles binnen het krediet gerealiseerd kon worden,
 terwijl men nu onaangenaam werd verrast door een forse overschrijding. Het is niet helemaal
 duidelijk wat de invloed is geweest van de nieuwe medespeler SPOOR hierin.
 Alle fracties geven aan gedurende het project meer behoefte te hebben gehad aan periodiek
 inzicht in de financiën. Van de kant van B&W is aangegeven dat men de raad niet steeds wilde
 Iastigvallen met tegenvallers, maar dat deze opgelost moesten worden en de wethouder zich
 daartoe ook gemandateerd wist. Een leerpunt van dit project is de inmiddels ingevoerde
 kwa|aalrappo|age.
 Tenslotte wordt nog gea|endeerd op een eerder door de rekenkamer uitgebracht rapport over
 aanbestedingsbeleid (21 maart 2008) en suggesties die de commissie heeft gedaan voor wat
 betreft inkoopbeleid. (brief 19 november 2011). Kodheidshalve wordt hiernaar verwezen.
 Conclusie:
 Lopende het project bleken kosten hoger uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. De
 verwachting dat inschakeling van een professioneel bureau een positieve invloed zou hebben
 op de beheersing van het proces is niet uitgekomen. Vooraf was er geen goed beeld van de
 beheer- en exploitatiekosten.
 Aanbeveling 2:
 Zorg voor een goede bewaking van proces aan de hand van een strakke planning en
 budgettering en periodieke rappodages over de voortgang van het project.

0

0



0

0



Conclusie:
 De door het college verstrekte informatie rond de financiering van het MFC en de kapitaal- en
 exploitatielasten zijn, ondanks de onderbouwing nog niet voldoende duidelijk.
 Aan|veling 3:
 Maak gebruik van het aanbod van de wethouder Financiën om nog openstaande vragen rond
 de financiering en exploitatie van het MFC te Iaten beantwoorden.
 8

0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0


