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Fracties ABT, CU, RFT
De raad van de gemeente Tholen

Tholen, 11 augustus 2008
Onderwerp: Voorstel tot het overnemen van de conclusies en aanbevelingen van het rapport Kleur
bekennen d.d. 3 juli 2008 inzake onderzoek naar de overschrijding van het krediet nieuwbouw
gemeentehuis Tholen.

Geachte raad,
Aanleiding en probleemstelling
Op 28 maart 2008 werden de fractievoorzitters door het college op de hoogte gesteld dat er een
bedrag van € 1,3 miljoen meer is uitgegeven voor de nieuwbouw van het gemeentehuis dan werd
verwacht. Dit betekent een overschrijding van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde
krediet.
De fracties van ABT, CU en RFT hebben een onderzoek ingesteld naar deze kredietoverschrijding.
Daarbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. De financiën; is het zinvol een (raads)onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de
kredietoverschrijding?
2. De verantwoordelijkheid; in hoeverre is de verdeling van de verantwoordelijkheden in het
proces van de nieuwbouw adequaat geweest?;
3. In hoeverre zijn de grondkosten op een juiste wijze ten laste gebracht van het project
“nieuwbouw gemeentehuis”?
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het rapport Kleur bekennen d.d. 3 juli 2008
inzake onderzoek naar de overschrijding van het krediet nieuwbouw gemeentehuis Tholen. (bijlage 1).
Doelstellingen en gewenste resultaten
De beraadslaging in de gemeenteraadsvergadering moet leiden tot een uitspraak van uw raad over de
eindconclusies en het advies zoals weergegeven in Par. 7 van het rapport Kleur bekennen.
Kaders
De gemeenteraad van Tholen heeft bij het vaststellen van de plannen voor het nieuwe gemeentehuis
een bedrag gevoteerd en daaraan de voorwaarde verbonden dat er “geen cent meer uitgegeven”
mocht worden. Daarnaast was het feit dat de exploitatiekosten van het nieuwe gemeentehuis in
Tholen lager zouden zijn dan van een in Sint Maartensdijk via uitbreiding te realiseren gemeentehuis,
van cruciaal belang bij de besluitvorming tot nieuwbouw.
Afwegingen
Gelet op de maatschappelijke discussie rondom de plannen voor de nieuwbouw van het
gemeentehuis, vraagt de kredietoverschrijding en de toerekening van (grond)kosten thans om
duidelijkheid naar de bevolking. Tevens is het gewenst dat de leerpunten uit de gang van zaken
worden vertaald naar het (financiële) beleid van de gemeente Tholen.

-2Voorstel
Wij stellen de raad voor het rapport Kleur bekennen te bespreken en op basis daarvan te besluiten:
1. Een onderzoek in te stellen naar de financiële beheersing in gemeente Tholen. Het college legt
daarvoor vóór 1 november 2008 een concreet voorstel aan de raad voor. Hierbij kan aangesloten
worden bij de leerpunten die het college zelf heeft geformuleerd rond:
- proces- en projectmatig werken, inclusief het goed organiseren van de juiste ambtelijke inzet
- de controle op het werk van externe adviseurs
- het bezien van de technische haalbaarheid van een kredietbewakingssysteem
- de wijze van bestuurlijke verantwoording
Daarin moet ook de vraag beantwoord worden of hier sprake is van een incident of een bepaalde
trend.
2. Het college op te dragen om op één of meer momenten een expliciete (schriftelijk voorbereide)
verantwoording aan de raad af te leggen over:
- de onderzoeksuitkomsten
- de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de door het college zelf geformuleerde
leerpunten
- de ervaringen naar aanleiding van toepassing van deze maatregelen.
3. Om uiterlijk 1 november 2008 voor de raad en college een bijeenkomst te beleggen waarin
ingegaan wordt op het samenspel tussen college en raad en het functioneren van
adviescommissies, stuurgroepen, werkgroepen e.d. en de wijze waarop de verantwoordelijkheden
van beide bestuursorganen tot hun recht komen.
4. Een discussie te voeren in de raad en met het college over de rol- en taakverdeling tussen raad
en college en over de gewenste kwaliteit van de informatievoorziening in het licht hiervan.
5. Het college te verzoeken om vóór 1 november 2008 enerzijds met een transparante berekening te
komen van de kosten van grondinbreng ten behoeve van het project nieuwbouw gemeentehuis en
anderzijds een overzicht van de kosten die zijn toegeschreven aan het gemeentehuis die (deels)
zijn gemaakt voor andere en/of toekomstige bestemmingsplannen.
6. Het college te verzoeken, nadat alle rekeningen zijn ontvangen, de raad zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk vóór 31 december 2008 een eindoverzicht te presenteren van de totaal toe te
rekenen uitgaven voor de nieuwbouw van het gemeentehuis.
7. Het college te verzoeken, nadat een volledig inzicht is verkregen over de werkelijke
exploitatiekosten van het nieuwe gemeentehuis, de raad hiervan vóór 1 juli 2009 een evaluatie
voor te leggen.
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