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Geachte raad,
In de vergadering van de commissie Bestuur en Sociaal van dinsdag 7 april jl. is bij de behandeling van het
Rekenkameronderzoek 'Quickscan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland' door mevrouw
W.A. Wormgoor van de fractie van de PvdA een aantal vragen aan de Rekenkamercommissie gesteld. Haar vraag
luidde: "Vooral is gekeken naar wat er aan moeilijke woorden wordt gebruikt. Minder is gekeken naar context.
Sluiten argumenten op elkaar aan. Zijn het geldige argumenten in de context. Is er nu werkelijk genoeg context
gegeven voor iedereen om een voorstel te begrijpen."
We beantwoorden deze vragen als volgt. In de beoordeling van de onderzochte zeventien raadsvoorstellen is
gekeken naar de al dan niet aanwezige context en de mate waarin de argumenten aansluiten bij het raadsvoorstel.
Of argumenten ook geldig zijn in de context, is in het onderzoek niet nagegaan. Dat kan alleen met grondige
inhoudelijke kennis van ieder van de zeventien onderwerpen. Dat gaat voorbij aan de aard van een Quickscan. In het
rapport staat daarover op pagina 3: "Of een raadsvoorstel wel klopt en de goede informatie geeft
is niet onderzocht.".
Voorts wil de Rekenkamercommissie het volgende onder uw aandacht berengen. De resultaten van het onderzoek en
met name de gedane aanbevelingen wil de Rekenkamercommissie graag met de ambtelijke organisatie delen.
Enerzijds om de strekking van de aanbevelingen te verduidelijken en toe te lichten. Anderzijds om te zorgen voor een
optimale doorwerking van de aanbevelingen. We stellen voor om in overleg met de burgemeester met de
gemeentesecretaris en de programmanagers op een geschikt moment hierover van gedachten wisselen.
Tijdens de vergadering is door de Rekenkamercommissie meegedeeld dat de checklist ook in een fysieke uitgave aan
raadsleden en andere betrokkenen zal worden uitgereikt. Deze checklist zal u t.z.t. worden van ons via de griffie
ontvangen.
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