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Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Met beleid garant staan?;’
2. De aanbevelingen, zo genoemd op blz. 8 van het rekenkamerrapport, over te
nemen en het college opdracht te geven uitvoering te geven aan deze
aanbevelingen.

Historie

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat van het onderzoek 'Met
beleid garant staan?' aangeboden aan de gemeenteraad. Een
doorwerkingsonderzoek naar de opvolging van aanbevelingen uit een 213a
onderzoek uit 2014. Dit betrof een onderzoek van het college naar het
verstrekken van leningen en garanties voor maatschappelijke doelen.

Portefeuillehouder

Ten Heuw

Doel van dit rekenkameronderzoek is voor de raad inzichtelijk te maken in
hoeverre en op welke wijze de gemeente Hengelo in beleid en uitvoering
opvolging heeft gegeven aan de door het college overgenomen aanbevelingen
van het art. 213a-onderzoek van 2014.
Conform het onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie is de
conceptrapportage aangeboden voor een (ambtelijke) feitencheck. Dit betreft
een check op de feitelijke juistheid van de bevindingen van het onderzoek,
exclusief de conclusies en de aanbevelingen.
De reactie op de ambtelijke feitencheck, ontvangen op 20 februari 2020, geeft
de rekenkamercommissie aanleiding om in het rapport van bevindingen een
aantal passages aan te passen of te verduidelijken middels een voetnoot. Het
betreffen echter geen aanpassingen die hebben geresulteerd in aanpassingen
van de algehele bevindingen in de rapportage, of de daaruit voortkomende
conclusies en aanbevelingen.
Op het moment dat de Rekenkamercommissie in maart 2020 had willen
overgaan tot aanbieding van de rapportage, was er sprake van de Covid-19
uitbraak in Nederland. Hierdoor heeft de Rekenkamercommissie besloten de
aanbieding, waaronder de aanbieding aan de verantwoordelijk
portefeuillehouder, enige maanden uit te stellen.
De rekenkamer stelt uw raad voor om dit onderzoek via een politieke markt te
agenderen voor behandeling in de gemeenteraad. Na de aanbieding van het
onderzoek heeft ook het college een bestuurlijke reactie verzorgd. Deze reactie
is bij de stukken gevoegd.

Politieke Markt

15 september 2020

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Coen Hartendorp

Bedrijfsrestaurant

Bedrijfsvoering

60 min

Ilhan Çetinkaya
Doel van de sessie

Oordeelsvorming

Behandeladvies

Aan het begin van de sessie zal de Rekenkamercommissie het onderzoek kort
presenteren. Het college krijgt daarbij de gelegenheid om haar reactie op het
onderzoek nader toe te lichten. Daarna is er de mogelijkheid voor de fracties om
met elkaar in debat te gaan over het onderzoek en de aanbevelingen welke
daaruit voort komen. Hierbij kunnen er vragen worden gesteld aan het college en
de Rekenkamercommissie.
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Doel van de sessie

Besluitvorming – Hamerstuk

Behandeladvies

Na oordeelsvormende bespreking hebben de aanwezige fracties geconcludeerd
dat dit voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden in de eerst volgende
raadsvergadering.
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