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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Vaststellen onderzoekopdracht i.v.m. 

financiële afrekening en andere zaken rond 

het MFC en beschikbaar stellen krediet voor 

uitvoering van deze onderzoekopdracht 

 

Middenbeemster, 21 september 2012  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

In de afgelopen jaren zijn vanuit de raadscommissie en de raad regelmatig vragen over het project 
Multifunctioneel Centrum in Zuidoostbeemster gesteld. Er liggen nog enkele specifieke vragen, voor de 
beantwoording waarvan een oordeel van externe deskundigen gewenst is. Het is tevens zeer gewenst 
om tot een bestuurlijke afronding van dit project te komen.   
 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Raadslid de heer G.J.M. Groot heeft toegezegd om hiervoor een ontwerp onderzoekopdracht te maken 
en deze aan de raadscommissie te zullen voorleggen. 
Het ontwerp gaat hierbij. Het stuk is mede ondertekend door raadslid de heer L.J.M. Schagen. 
De heren Groot en Schagen zijn de raadsleden van Beemster, die in de rekenkamercommissie 
Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang zijn benoemd. 
Het is de bedoeling om de onderzoekopdracht na vaststelling aan de rekenkamercommissie voor te 
leggen. 
Als de rekenkamercommissie het onderzoek in eigen beheer uitvoert dan maken de leden Groot en 
Schagen geen deel uit van het onderzoeksteam. Ook is mogelijk dat de rekenkamercommissie tot de 
conclusie komt, dat het onderzoek bepaalde specifieke deskundigheid vereist waarover de commissie 
zelf niet beschikt. 
  
In dat geval heeft het de voorkeur om de vragen aan onze accountant Deloitte voor te leggen. 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

De belangrijkste doelstelling is dat bij grote projecten in de toekomst voortaan sprake zal zijn van 
gedegen projectvoorbereiding en -begeleiding, een goede kostenbeheersing alsmede een 
sluitende kaderstellende, budgetverschaffende en controlerende rol van de raad. 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Maximaal €5.000. 
 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Geen 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

N.v.t. 
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Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

De onderzoekopdracht i.v.m. financiële afrekening en andere zaken rond het MFC vaststellen en 
hiervoor ten laste van de algemene reserve een krediet van maximaal €5.000 beschikbaar stellen. 
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

De behandeling in de raadscommissie en de raad vindt plaats in openbare vergaderingen. 
 
 
 

 
 


